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FRÁ ÆSKU-ÁRUNUM.
(1866-70).

LIFSÍNS GÁTA.

Líða dagar, aldir, ár;
alt ber tímans .straumur.

Jafnt má hár þad lída' og lá'r,
lífiö alt er draumur.

Sæld hvort eða sorg þú ber
senn þú öllu gleymir;

Samt má heita seggja hver
sæll, ef vel hann dreymir.

Líöur tíð og loksins má
lífsins þráður rakna;

allir munu ýtar þá
ekki sofna', en vakna. íj?



En ætli lendiiig ein só jöfn
ölliim. seni að deyja,

þegar þeir koma' í hinstu liöln ?

Hver kann þaö að segja?

Ití. Febr. '6(3.

SKTLJAST ALDREI.

r;s

Gekk ég einn á vori' nm völl,

varmt skein sólin blíða.

Hraðfieyg stundin liverfur öll,

bjólið rennur tíða.

Sá ég vaxa saman blóm,
sólu brosa viður;

blárrar lindar blíðum róm
blandast fugla-kliður.

Þetta stóð um stutta tíð,

stóð ei sumar lengi.

Ástar-röddin breytist blíð,

blómin fölna' á vengi.

Hausti sá ég síðar á

sömu föhiuð blómin,
hhista þá, en heyra' ei má

hreinan ástar-róminn.

Visin blómin velli á



vafin ormnm sváfn;

liöíðn fyll npp heitin þá,

livort sem öðrn gáfu.

Finst mér ekkert fe^'ni', en það,

fríö sem ást'n veldnr,

í lífi' að skiljast aldrei að,

ekki' í dauða heldnr.

Engu meir ég óska', en því,

ástarbh'ða meyja,
faömi þínum fríðum í

írjals að lifa' og deyja.

20. Marz '66.

KÓLNANDI ÁST.

Væri' hún dauðans vafin armi
í vœrum blund og unni mér,

sæld mér þætti' í hrygð og harmi,
hennar vegna sem ég ber.

Hefði' hún svikið orð og eiða,

eg held linun væri' í því;
stytt þá gæti' eg lífið leiða

lagar svölum bylgjum í.

Hrygð ef vakið hefði' eg sprundi,
hefði' eg sjálfur rofið trú,



6

okkur brátt þá biía' eg mundi
baðum aldurtila nú.

Eih ást þín - það er enn þá verra
an þess, mær, ég lýti þig _

finn óg smatt og smátt vill þverra,
og smám saman þaö drepnr mig.

'tíö.

EmR BARX.

Bóst þú fyr, en kendir kífa
og kulda lífs tókst finna

Fegra' er að dauði', en dagar lífs,

deyíi roðann kinna.

'66.

JOHAN LUDVIG RUJSTEBERG,

Kvikna máttu köppum hjá
kýmni' og gleði láta;

en syngir þú um sorg, þá má
sjálfur dauðinn gráta.

'66.



ÞUNGLYNDI.

*ra,

ra,

ÍÍT.

Það er æöi-inargt, seni mér
megnar sorgir vekur;

að eins drottinn einn það sér,

út hvað sál mín teknr.

Rósemd hrœdd þér hrekkur fra,

hjarta gremi þjáða;
en ekki skal það a mér sjá,

ef að ég má ráða.

Út í lífsins iðu-straum
óður mér ég fleygi,

ræki lieimsins gleði' og glaum,
en gleði finn þó eigi.

Undarlegast það er þó,
að þá ég vesall maður

enga hef í hjartí^ ró,

helzt er ég oi H-glaður.

Innvortis mig eitur sker,

ólga' í brjósti sýður;
sem nöðru-hit í hjarta hver

hlátur beizkt mér svídur.

En eí syrgja' eg aleinn má
ýta fj&rri glaumi,

fróun hjartað finnur þá
friðsœhim í glaumi.
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Keizku ^ulli í)ljin<laRt œ
beztn imtids-Htiiiulir;

sanna gleöi fyrHt '•g fœ
foKlar-sverði nndir.

Skpt. 'CO.

OLYFJANIÐ.
Eftir Ileine.

\ —

.

Aftangeisla síðla sendi
sól uin strönd og haf og eyju,

á grænni flöt að bœjar-baki'
Wíðri sat ég þá hjá meyju.

Dimmum nið þá drundi bára,
dróg upp ský og byrgði sunnu;

sorg og ast þér hjó í brjósti,

blítt um vanga tarin runnu.

Ó! þá lind var Ijúft að teyga!
Leið ég stilt að hvelfdum barmi

;

í sæludraumi, talfríð tróða,
tar ég kysti' af Ijósum hvarmi.

Síðan þróttur þver, en hjartað
þreyr og deyr við tálið vona,

líf niitt bví mpA hínnm tí»»*""i

þú hefir citrað, vesöl kona!

Okt. 'Ofí.

\\
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UMSKIFTÍ.
Kflir lletne.

Þaö vur Iiór í þesflii rjóðri

íiö þdg óg oiö að kæni Hijriiiuli.

Þar sem liún þá lieitt naiii gráta,

livæsir sndknr nú í lundi.

Okt.

DAGDÓMAIUNN.
Eflir H. G. Aíulenen.

Ágætis-verkin út níö þú,
en óhrœsiö hefðn npp í ský!

Gömnl að vísu' er saga sú,
en saiut er hún avalt ný.

Nóv. '66.

TIL HENNAK.

0! var þaö eins og mér sýndist,
ástkæra silkilín,

vóra það augun þín ungu,
er aðan litu til mín?
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Þá augun þín ástliýru, biídu
áðan litu til mín —

sú minning, svo lengi ég lifi^

mun Jjúfasta unun mín.

Eden býr helg þér í hjarta,
en himinn í augum þín,

astfagra, ylliýra, bjarta,

inndæla stúlkan mín I

Jan. 67.

//.

Astin mér brennur í brjósti,
Wíd sem þú meyja;

barmsæla hefir í biinni
hjá mér upp tendruö.

Æ, eg vil til eilífðar brenna,
sá eldur er Ijúíurl

Heltu nú olíu' í eldinn
af ástríkum vörum.

17. Febr. '67.

X III.

Svo sem sævi alda,
sogi báran kalda,

lækjar-buna Ijúfum nið,
eins og hitinn eldi,

eilífð drottins veldi —
ástmey, bundin erum við!

'67.

i
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SOLSETUR.

17.

$7.

Gekk ég um kveld
með gódri snót

glaöur grnnd yfir,

svanur gól á aumli,
en sól gylti

silfur-tæra tjörn.

Röðull hneig

og við húmi Drostí;

svo ið fagra fer.

Óskaði' eg þá
að eins mætti verða

dauði minn í drotni.

Batt mig ástmeyja
blíðum armi,

heitum kossi kysti
;

óskaði' eg þá
að 9ins blítt mig kysti

dauði kossi köldum.

Minuir alt mann
við moldu feldan

sinn á dauða-dag;

og þó er alt h'f

fivn ólíkt dauða —
hvað er alt hjá honum?

Bindur þig ástmeyja
blíðum armi.
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kossi h'ís þig kyssir.
en Helspennirjárngreipu
iíorðum, ísköldum

bana ber a vörum.
'

Hnígur röðull
og við luí mi brosir;

hann rís aftur úr ægí.
En lífsins sorg
og líísins inndæli

kemur aMrei aftur.

m

VORID '67

.Om TULIT PUNCTUM
Qiri MISCUIT UTILE DULCI^^

T,.,. ,. Horatius.
£ftir ] emel.

»Bæði'
í einu' að gJeðja' og gagna

„girnast skyldi mengi bragna" 1
Horaz karlinn kvað nú svo.Po vil eg ei þetta kenna

og þar um ei við nokkurn eenna.
heldnr mnmr liendui þvo.

Alt svo: ég við euiran «Pnni. I
enginn niér því heldur ken

uni, ef Ijóðin h'ka'
I'^g vil að ei

ei ve

ni

1

ns setja sögu,
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sem ('g lesið lief, í bögii,

og sögiina ég saiina tel.

Hóraz, þetta' er liöldum kemli,
hann fyrir dóttur átti kvendi,

mærin fógur Margrét liét.

Mann þótt Manga ætti öngan,
upplilut sinn hún fann of þröngan,

hún því rýnika lialdiö lét.

Gengur hún því næst glöð í sinni,

gamhin íöður hittir inni,

kynnir honum hvar komið er:
„Kenning fylgt ég því hef þinni;
„þér ég bæði' og ættjörð minni

„gagnað hef, en garanað mér.

„Löndum mínum landi græðist,
„lítiU dóttur-son þér fæðist;

„gjörla' eg veit, ép gleð þig nií.

„'Bæði' í einu' að gleðja' og gagna
„'girnast skyldi mengi bragna' —

„svo hefir kveðið sjálfur þií I"

Koðnaði Hóraz raunamæddur,
roðna varla ég, sem fæddur

bleikur er, sem blað, á kinn,
þótt um gaman, gagn og fleira

gumnum segi' eg slíkt og meira,
er sjá menfi dag hvern út og inn.

77.
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NÁHKAFNARNIR.
Eftir dönsku þjóðkvœði.

Gekk ég í luínii

um hrímga storö,

ýröi lírigt

el úr lofbi,

kalt var veðnr,

klaki' yíir jörð,

frost og íjvik

og fannskefli.

Heyrða'g hrafna tvo

hræsoltna

krunka kjávísa

of koUi mínum;
íeigð var þeim í augum,

í flugi iUviti,

hungur í kvið,

en hor í beinum.

Heyrða'g annan

við hinn kveða —
gall það sem náhljcð

úr nefi feigspáu:

„Hvar mun oss, félagi,

bunsurforði

,

saðningsbráð

soltnum kviði?"

Hinn svaraðl'.
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„Uiri heiðar fór ég,

of íirnindi' og fjalldrög;

und íelli háu
á holurð gaddþaktri
gat ég að líta

ferðamann

fjörvi ræntan.

Enginn veit,

hve um hann fór;

hundur hans, Tryggur,
frá honum strokinn;

unnusta hans,

er hann ástum leiddi,

annan ungan svein
örmum veíur."

„Fljúgura, fljúgum,

fláum ket af beinum,
kroppum augastein
út úr höfði;

úr lokkum Ijósgmum,
er léku' um vanga,
skulum við hrafns-ungum
hreiður gera."

Flugu náhrafnar
um ijóii og heidi,

holu hljóði

klökuðu hræfuglar;

heyrða'g af vængja-þyt
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veðav í lofti,

feigðar gust

af flugi Þeirra.

S61 muu á vori

Bvellgadd pýða,

en feröamanus be^in

munu bleik og sk mn

Uol mun pá bauskupa

og höfuöbein

höfð að hásæti

á hrafna-pingi. '6n.

MEÐAL BLÓMA.

Eftir 7i>*«<"^''
'^'''''''"'

u «Ht sat mó^r í laufgrænum lund

Heð barn sitt sat

meoai ui
, ^^.saði' á mund

, - n hló er hún sveininum hossaöi

^^^^^ ^'^''^

meðal blóma; . ^.^^.

b^n kysti' han.^
^^ ^ft^cJstað' l>inn

.^'- ^-^^ ^^
teðll bl6mal»

. . .„ „;..«?si. veður blés svalt

í^-^"^"^ meðaTbl6ma;

, .,,51 lá barnið svo bleikt og svo kalt

a liktjoi
^^^^^ ^^.,^^^,
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Móðir batt grátandi' á kistu-lok krans,

hvílureit skyldi' hún nú ávalt sjá hans

meðal blóma.

SUMARID '(i8.

'tiíS.

n.

jrænum luí^tl

»ssaöi' á mund

nnið, á kinn:

rstað þinn

3lé8 svalt

og svo kalt

HÚN ELSKAK MIG.

Eftir Kridofer Jamoii. Lauslega kveðið eítir

Mér geisl.i' í hjarta sendi sól

og sumar kveikti hér;

ég öllum sælli er um ból,

ég unaösdrukkinn er.

Mér unaðs-draumar bjuggu' í barm,

er böl mér vöktu þó,

svo sárum nístist hjarta' af harm,

mijg hugfrið skorti' og ró.

t»ú vaktir alt þaö, unga drós,

er áður í hjarta svaf,

er þinna hvarma lýsti Ijös

og líf þeiih draumum gaf.

Það orðum hefirðu' eldrei mælt,

sem augun tala þín;

en þau mig varla, víf, fá tælt:

ég veit, að þú ert mín.

Ó komdu, sorg, ó kom til mín,

svo kefji' ei sælan mig;
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*"•"» hýran ka„n é. ,,,

^r^vraj^:-^^^^^^^^

^^-^-.'r'ej,",:^'--

O" l.eim?k„f
„'J""* í"'*-

''^'•-íh^^sr.5,--^'.

Haustxð '68,
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BLADA-SKAMMTK.

Blessaðtir, láttu' ei bíta' á þig,

að baulur hala sletta;

aðra vilja þær eins og sig,

og eins er nú með þetta.

En heldurðu' ei þú hreinsir þig,
ef halanum kýrnar sletta,

seni alla vilja eins og sig? —
Eins er nú með þetta.

Jan. '09.

AFBKAGÐTÐ.
Eítir KrÍHtufer Jannon.

Hann lék sér sem barn úti' um laufgróinn völl
og sa Ijosálía dansa um holtin öll

;

hann dreymdi um englanna himneska her
sa 1 hug þá um skýbí'ílstra leika sér.
Ljúf sagði móðirin lágt við barnið sitt:
„Ef hfirðu, verðurðu nfbragd, hjartað mitt!"

Hann varð nú með aldrinum vænn bæði' og stór
og verk sitt í heiminum byrja svo fór;
hvort við íjullö-bnui hann gekk eða sválan við sæ
var sem svifandi draummyndir fylgdu' honum æems og kynja-rödd að honum hvísUði því •

„Komdu' og vertu afbragð heimii i í m*
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^ðvinna/yrirn.nf o'

Hiinngréto ,

»'eð «rátI,ros á v"
'

t^";
^' ''° «'"""01

i,,óð
Þ" '""8 og grót 8kw r

^"' '"'"' '"»"" 'J"ð '

«« «lat„at fjlð,'" "/,'"" ^'''"di-u með '

«";'að ei„s u^„„; ;f;"'"
""" «Iíkt vera lóð.

"''^"'
»8 skáiJið „,eð".

En aíbragð
]5,itt va.ri' h,„ ,

Þj'^ðin öll svrgði' 1,'a'n^ T' '""'" 0"

;

-«'-e."c,„i,aðr«;*''Tvrr''^'

>«
Ö9.

••#M*Er5rí,-
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UPPHAFID A 10. SÁLMI DAVÍDS.

HinimifeHtinjr, höf og jarðíir-lönd,

hœstur drottinn, vegsenid þína róniii;
almœttis hve öfiug sé þín l;önd

allri' eg heyri' í náttúrunni hljóma;
dagur lof þitt degi kveður Jmtt,
dýrðleg himinljós um þögla nátt,
lækjar-niður, loftsins fuglar þrátt
lofa', alls-herjar gnð, þinn stóra matt,

— þinn stóra mátt!

a léð

:

t SKÁLDIÐ KIÍISTJÁiV JÓNSS0:N.
(1H'J2—18()9).

/.

,,(Juð er 8d, mn íalar í*káldsins r,tvst/*
Gí«U TlíORAKKNSEN.

Ættjörð kær, sem oss barst fyrir hjarta
eyjan vor með faldinn hjarta

og glæsta brún, sem [)ro8Ír himni mót
svolu skýi sveipist lieiða bráin,
syrgðu, gráttu - Kristján JónssÓn dáinn'

Islands gjörvöll sárt hann harmar sjót
c^raia laíhn aoiinu Di'jwsLi grátinn

syrgðu lengi döpur, eyjan m'ín!
Þín var ímynd þessi, em er látinn,— það eru fæst af börn

m

um þín!



Hve™„ „,„^,., ,,et„,";
,^»"fr« "í".

0« »pán.e„„i,.„i, Zu '^ ''•' »"'•.• .'

^^^^.t:";:í--'«--

«" "W'ei skiiið i,.iX:Hr^ r"" i'^';

iit,

^íð skaparann ei sIcmI* k ,

«í^«í^ ei drotni þar «m w''
^^"^'""^' ^-^

sökín i^„
"^ Kenna,

^ '^^^ honnm vnr svnL ^^"" ^"^inn,

' ' "*''• °'^'« -'••'.'
Þe«sa,:'„d3
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li^fOJr þu skilið, hninuir, HkyMu þínii

'^ '^J! hjúkrad hotur ænkn Uauh.

Vóx liaiui upp Heiu vidar fógur lirÍBÍa,

er vinnur enginn uui ad Býsla,

þar sem aldrei mjúk að lilúir muiul,

við jökulbrún á fimhulköldum fjölluni,

Qarri vökva* og lífsyl (Vllum, —
verður því að visua cflir stund.

Jökulvatnið grœtt ei h'fiö getur,

gafa lítinn varma daggar-tár;

á þessum kvisti' er þannig wífelt vetur
— hann þrúast uamt og verður hár!

Þótt ei stofni þessum hjúkrað vœri,

það ei dvaldi', hann greinar hœri;

lim 8vo fagurt fáum sást á trjám,

greinarnar hæstu' af gusti' ei heygðust svöhim,
þœr greinar seildust himins upp mót sölum

og friðarherrans fast 8ig undu' að knjám.
Heimur tréð er hristi stofni þreyttum,

hönd það ófiug studdi, drottinn, þín;
Hel er rót þess hjörvi sneið upp heittum,

herrann dróg það upp til sín.

>inn.

Is

//.

„Og vinir bfrant burt d timans ntraumi
-1 , • 1 r 1 f . . .

,

ií ciíini íioiii-noii,"

JÓNA8 HaLLGRÍMSSOIÍ.
zrff -j-.-jtítiii ft/iíiii ci ciíini íioi'u-noil.

Þrútnar hjarta, þrengist hrjóst,

þungt af harmi stynur;
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.
'Jartað særða Dteðir '

l-andið gr«tur Iiði„„ „^
l'sta-sliáldið

spaka,
l'Instar n,í, gn i.evr,- p,- .

"eiðar-avaninnTv:,.:: '""

Sárt þig horfi„„ h,„„^
WKg,r la„dar .„i„ir.

'"

"TafafvlrZð'^--^-.
hjartað sem oss hafði ,„«0hleg.ð

5,,ði' og grátið
^

Heitt
í Ijjarta bU> þér r.il

.Ní.atiðvarí'fn.r'''^''
ÍÍ«™« var ti,, feg,„ ;,

Ootrnm .„átti- ei „„a,

Heimur sín er I.eHi' ,., ... ,

svo hjarta blæddi b
^í-jáls Jþá fló þ

ut úr 5ú
in unga

í"! sinu.

mu,
önd
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Skáldiö vort hné unj;ur; en

iiliir þaö þér sjáið,

aö þvílíkir og þessir nienn

þeir geta' aldrei ddið

Hann er falinn hölda sjón

í himinljóma björtuni,

en hans munu hfa lengst um Frón

Ijóð í bragna hjörtum.

Lengi nóg sá hl()i hér,

lífe er geta náði

írægö um aldur sjálfum sér,

en sóma fósturláði.

///

„Þeim 'unna'g meir
en meyju sveinn,

manni mœr,
móðir harni.^^

PÁLL Ólafsson.

'%.{ I

Syrgi ég þig, vinur,

sem ' sárast má
vinur vin

vænstan gráta;

fyJlist brj.óst ekka,

falla mér um vanga
liöfug, hreggsár,

hrynjandi tar.

Yngri ég við ungan
ast þig festi

;

I
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SH sí-al fyi^ja ^^sr
fram til grafar,
fram tii grafar?
^ei, feti lengra

""^ ^g Þig aftnr
'

1 eilífð sé.

*'ái* eg Austurland
aftur að líta

og hvarmljósuni

.
Hofs-garð leiöa,

vittu þá, vinur,
ad vinar-tárum

leiði þitt

mun laugað verða.

Sofðu nú, vinur,
í sælJi ró!

I^íða mun ég héðan
eftir litla stund.

goðvin minn að Litta
gan.an verður það?

V«í «é l)ér, vinur minn
vertu nú sæll]

ISLEKDlKGA-BKAGUli.
vuuiiiarið 1869).

Vakið, vakið! verla til k eðnrvaleg yður „ú skelflnga-tíðl 1!



Vaknið ódeigum ýmishug meðnr:

:,: ánauð búin er frjáIs])ornnm lýð!

þjóðiu in arma, in hamingju-horfna

heilUim og frelsi vill stela oss frá

og níðings-valdi hygst oss hrja,

hyggur okkur til þrælkunar borna.

Án vopna viðnám enn

þó veitum, frjálsir menn!

og ristum Dönum naprast níð,

sem nokkur þekki tíð! :,:

En þeir fóhir, sem frelsi vort svíkja

og flýja' í lið með níðinga-fans,

sem af útlendum upphefð sér sníkja,

:,: eru svívirða' og pest föðurlands! :,:

Bölvi þeim ættjörð á deyjanda degi,

daprasta íormœhng ýli þeim strá,

en brimrót, fossar, iQöUin há
veiti frið stundar-langan þeim eigi 1

Frjáls því að íslands þjóð

hún þekkir heiras um slóð

:,: ei djöfullegra, dáölaust þing,

en danskan íslending! :,:

Lúta hijótum vér lægra í haldi,

lýtur gott mál, því ofl)eldi' er ramt

;

en þótt lútum vér lyddanna valdi,

:,: lútum að eins nauðugir samt ! :,:

Frelsisins sjálíir ei flettum oss klœðum,
frjálsir vér samþykkjum aldregi rangt,

því víst 088 hefnt þess verður strangt;
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'"" 7 "l^P'^-í^n oss heitt 5rennr í

eiin er

sem nokkur þekki tíði • •

íeðiini

!

11

SMALAVÍ8UK.

^

Gaman er um holtin hái'idupa kring um ær í hiírn.man ég alln m,'« \ ^^^'
f

**^ía mina daífa
fyrstasinn er sat 4 hjá.
undur-vel lá á mér ba

^^

^^^^,^Í

t"
vildi hlanpa' f^p.ett

^ít for það á dreif og víð

fa ';;
'^'^ "-^-í «umar?íð

í'igur var um f„Idar5.'.l
gott var uwni -í r-. '•

, .

e„,fM f" '« "PP Ko^^t á,

bj.,rt og besita veðHr,
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\\t uni liiifið alt ég sá,

sá a Papey snöiir þá,

eygöi «vo í einum svip

fjörutíu franskar duggur,

fimtán róðrar-skip.

Nú var fariö féð á rás,

fljótt ég niður kleif í skyndi,

léttur rann sem lauf í vindi,

hljóp í spreng með mæði' og más,

stóð loks við á einum ás:

„Táta, fram hjá! tík tVsein,

ef þú féð mér færir aftur,

færðu roð og bein!"

Táta gamla títt við brá,

teygði lappir, skrokkinn þandi,

það er hunda' á hlaupum vandi

;

þegar kvíféð þetta sá,

hrökk það upp við hundsins gá,

stökk til baka beinan veg

upp í hvamm og út sig breiddi,

efbir tölti ég.

Síðan Kyr í laut ég lá

lítinn bak við smahikofa

í forsælunni' og fýsti' að soía,

fór ég til að snæða þa,

tók úr barm mér eftir á

bók og Uis um lithv stund.



30

síðan loks ég saddiir festi
sætan miðdags-blund.

/>
69.

HAUSTVÍSUE 1869.

Karimannlegt og kalt er nií
kominn snjór og vetiir,

iiarðnar nú um hölda bú
lierdir þó að betur.

Úda-þoka ekki Idý
ýrir dropum sínum;

drúpir og yfir dimmleitt ský
döprum huga mínum.

Man ég þá í vor eð var
völl tók undan snjóum,

ísum lagðan leysti mar,
lóa kvað í móum.

Þána* hugði' ég þá með mér
þannig mundi bráðum

klaka-stjórnin köld, er vér
kennum af Dana ráðum.

Sum ars mundi sólin hlý
senda geisla sksera

= þiðna,
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lijartíið niitt ið hrelda í,

hressa það og næra.

Vonin brást mér l^ssi bá;

það fór nú til svona.

t>að er valt að ætla á

óvíst tálið vona.

Ólán mitt er endalaiist,

engin von mér lifir,

dregur él og hrímkalt haust

hjarta dapurt yfir.

Hvergi sést á himni rof,

hann er næðingslegur!

Svartan flóka einnig of

íslands frelsi dregur.

Æ, HVAÐ VILTTJ MEIR?
(Eftir Emil Aareittrvp).

Hefirðu eigi það alt til að bera,

alt það sem vant er menn helzt líti á

og augu tvö svo unaðsrík, fögur?

Ástmey kœr, œ, hvað meir viltu þá?

Um augun þín, svo yndisleg, fógur,

augun þín saklausu, guðfógur, blá,

eg hef eungið ótalmörg kvæði —
Ástmey kær, æ hvað meir viltu þá?
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Með
með

auKnm þínum-óf barV .

eyðilagðan, lifandi da^ ðm ^ ^^

^' iivað meir viltu nú ?

'69.

gamnil^

I í

(^^""gnar í samsæti á íVrst;* T. Vlysta í>orra-dag 1870).

I'ífið er svo langt

•• «3- = • »-^^fc of stutt það er.
æ það íinnum vér

En ið sanna er,
að á fáum vér

"vern þann tínia' n-

það

J'etta JÞorra-kvöId
pHð skai vita öld'

^^ eitt af þei
Því skal þ

m
, sem rdð a

ess vel gáð
eigum.
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það eitt er oss ráö

að nota það sem mest og bezt vér megnm

og gleðjast allir giiUnum liiminveigum.

Ofar skýjum skín

skœia gleðin mín,

leikur öndin létt sem fis í vindi.

Betur ár og öld

eins og núna' í kvöld

8«^rhver stund oss ávalt léki' í lyndi.

Einskis framar óska neinn þá myndi.

Drekkum allir út!

ÖU mun druknuð sv'it

þá vqr loksins ófullur er engi.

Það skal endir óðs

öUum biðja góðs;

helzt þó sérhver óski', í góðu gengi

að sjálfur megi' hann lifa vel og lengi!

criMen laesae.

t>eir Ijúga því, ég látið hafi' í blað

lastyrði til kóngsins majentntis;

i crimen er ég kominn alt um það,

í crimen Inesne — heftialitnt*f>.

25. Marz 70.
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(1

^ídrei l.ljóta' a^argi Md

Þad er h.\*^
P'^eyta vid —

*^ er jj„ta gamanið.

-0. Marz 70.

t CARL OLE liOBlJ
Jíaupmaður.

(Undir nafni vno-r^i k -.yngrd brodur hans).

Stuft er dvöl

\ stundar-heiini,
iidur líf

^yrr en ]ýdi varir
sem hvirfilbylur
wm haf strjúki
yomi leiftur '

"m loftboga.

Hvad er lífið?

J;JÓ8, sem sloknar -.
Wasin bóla,

«em brestu; oghjaðnar^
oooi, sem brof.nar
á bana ströndum —
fjom - hégómi -
hrapandi stjarna.
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Hvað er þá að syrgja

þótt sofni viniir,

maki' eða bróðir?

Bindizt harina!

Hver má hölda,

þótt hann hraustur sé,

eðli sitt

yfir stíga?

Hví skyldi hryggur

harms of bindast

og ástvin liðnum

ei ofFra tárum?

Triírrar ástar

ern þau trygðapantur

og brennifórn

blíðra hjartna.

Nei, gráta skal ég,

því að guði þóknast

sorgar-tar

saklauss hjarta;

gráta skal ég,

því að guði nær

hjarta mitt

harmur færir.

Grænum sverði

því græt éff hulinn

blíðvin tryggastan,

bróður kærastan,



I? I!

"láttarstaf

níiní)a daifa,

ástuin lieita«t

«»• ^g unni mest.

Vernd varstu' og adstoö
vandanianna,

þjíikaðra liu^'^ji,,,

þreyttra styrkur,'
valinkunnur

íiverjuni kær,
er þig ke,,,,^^' ,j^-Q.^

Slíkt var þér ættgengt
Þvi a Isafróni
œtt vor lengst
svo unnið hefir,

rausnarstórir,

risnumiklir

œttmenn allir

hver af öðrum fram.

Einn ég ættstu3ill
eftir stend
aí- forfeðrum vorum
til foldar hnignum

;
O. mooffí^í^ ^_

,

7 vtci^v; jora
1 fótspor þeirra,
er fyrirmynd
svo fagra gáfu.
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Kveð i'K' 1>ÍK' líiiistri

kvoöju, bróðir,

ástar-þeli,

þakkar-hugu.

Vittu', aö Hin aldur

skal ekkert þíua

minning niá

mér úr hjarta.
»7i70.

T A U.

Í grænan luntl é^ Kékk a Humar-kveldi,

guUin fyrr en hnigi «ól í ægi

;

logn var úti, hiuf ú kvisti' e'. ^)æröÍ8t,

Ijvifri ró var natturan öll sváipiid;

nnun fiinn ég ang^i' af hverju strái,

ekkert ský sast lofts uni heiöan boga,

eldrauð sól í vestri guUuum geishim

glitfaldaöi haf og huid og eyjar;

söngfuglar á greinum kvaöu ghiöir,

.^vnin f)lóm til víPrAiir lu'tfiið fMíVirön 1

álfröðuls þeir unaðskœru geishir

ástarbroa þeim himinvakið sendu;

náttúran svo alein alt nam töíra,

alt var sveipað værð og ró óg friöi.

lí*'
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f^
«^ekk einn ,neð ) •

?«^i' hann ekki f '^""»«"m 5armi 9

«ioi eg e]^]^^ . •' ^^ "^^ œntingar ?

°8 a meðal allra h!" '' "««':
«• "ér 6ro«a v[ð f7". "»""«,

?**«« hjarta-, er ^T -"••^«^'"-''Í''«a

*'"''« Þeir mi/l *"'" "'nni

^K"""
"neðaumlcvnnlf'

"^' ^P'"- ð,l„m '

f.."ei.' meðal allra Lr ^ '''ý^"r '

ektert lyarta - „«, ' ."'""-'yarta
««•« égann og ehlT í"""' hennar
"ð eins vegna I

'^'"' "0;

f^' »"" ri'r."" ^^ hef bari..

-^ ve,„„
.ennrr d^rr^eV-^
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»na.

' mér
armi?

"^ ^astað.
r?

itad.

?

nn

^S brotið

ta,

r.

ðinn,

mti;

hennar án því lifað ekki get ég;
upp til hennar aldrei líta þori* eg,

aldrei, fyrr en ég get litið niður.

Hjarta mitt var þannig sollið sorgum,
sinni mitt fékk náttúran ei blíðkað;

hryggw brjósti' eg hvergi mátti létta,

harmabál mér tárin brendi' úr augnm.

í því varð mér ögn til hliðar reikað,

upp ég leit og við það sá ég nokkuð;
það var rós, sem forkunnar var fögur,

fríðast blóm í ölhim þessum lundi.

Blómið lá í brekku lautar grænni,
beygði fagurt höfuð móti sólu.

Það var mær í blíðum æsku-blóma,
í bók hún las og studdi iiönd und enni;
frá hlið ég sá i sólargeisla blika
silfurtár í auga himinfríðu.

Það var himnesk sjón að sjá og skoða;
sæll er hver, sem líks má fá að njóta.

Fyrst þá lengi frá mér numinn stóð ég,
furðaði' að ég var í þessum heimi;
gat ei hugsað, hvað ég skyldi gjöra.
hljoðlaust varð mér ósjálfrátt að læðast.
Þá, sem áður þorði' eg ei að nálgast,
— það var hún! — ég læddist nú að henni

;

af mér hót hiín ekki vissi, fyrr en

:ÉUi
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f'^ »!« var b,-,k
'

1
"*''"'"'•'• «ð trúa

h«fi>i tárfelt%fl"'
'i"'^ '«»'ö l'aOi, '

.""• "nniim ijóðum.

'*'• 'ijarta nií„„ hv,vf -

ha'--, dranib og örv»„?-
"""' «""'<1«

""ðniýlttin ég /1,'' ^:""' •«<"< vaxa,

^''-' -vj^:fe r'-^
{•-'"V^^^.rjr^T;''''''"-^
^•^"8» initt ei^i »

gleði-tárnm

;

-"'e^'^ið l>ví'me7lé";„':"«"^ -^ði,
"^er liafð, grdtið.

^O. Maí 70.

Svo akri;,,,-,:,f-,f
™"r,.„

Þa™a.tendur.

og á bví ..'.r,':."'
"'^"''"ið ke„d„r.

Þvi '•yHr
mör^.Vm^'Xim™""'-' í""^ ^« veit;
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l)á Hkeíii svo, íið lieilsaði' Eldjarn höklum,

viö lieiuiinn sagði' liann: ,,riagsi, sæll vert þú."

Ojí lieinirinn tok aö lilæja strax og flissa,

er iiann leit þessa inakalausii sjón;

og þar stóð Eldjarn undrandi og hissa,

því alheimnrinn lét rétt eins og flón.

Þá setti' hann a sig svipinn alvariega,

og svo hló veröld alt aí nneir og meir;

liann andlitinu alla breytti' á vega,

á aila staröi' — og sífeit liiógu þeir.

En forsjónin, sem heimi gott alt gefur,

088 gefíö liefir þennan stóra mann,
sem alia jafna Idatur vakið liefur

lijá iiverjum einum, sem iiann líta vann;
liún sá, að vei við iieiminn Eidjárn atti,

og Eidjárn vegna þess iiún svo tii l)jó,

aö ólilæjandi' iiann auga iíta' ei mátti,

en eyra lieyra mikiu síður þó.

Nú óskum vér þér, í^idjárn, vinur góði,

þú enn þá lifir margai^jfl4fiK*^**H^' -

og unz þú ioksins sW^ i^%h'Æí^^^
úr iieimi [^urt, l^pf-gitingi ait í vil. •«

En Eidjarns seniji* aíl>*séu <iagar taidir,

mór sýnist ek^ii vert að kvíöiv þVí;,

því gleain lifír aiiar iiéiias Hm'aldir —
og Eldjárn þatf hún til að lifa í.

31. Maí '70.

•>^

im
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MÓTLÆTí.

Gœfunnar er hverfult hjól,
heimur þad mér sýnir'

fækka vinir niínir.

' ^"
^f

-- ráð að l^kka signe lata undan síga;
^

Iieimrmn mun þá hrækia' ó •

^ í-lsinn á mér Sgl ' "'^'

Enginn sér j,ad ögn á mér,

í^ezt mun vera', að barmV • ^

en huast í i^að versta.
'

*^Í"n Dú sér, hvað e^ ,„', herallra stýrir láða-
^''

en livað ég geri' ^d u
ím,»; •

^^ hvernig ferI'a'"ingjan má ráða.
'

7. Okt. 70.



FLÓTTINN TIL NOREGS.
(1870-71).

KVEÐJA TIL ISLANDS.
10. Okt. 1870.

„Það er hart^ tið hraða sér í /mf ýrd löndum,
þar sem hjartnfl eftir er i dHtar-höndum.**

SiG. Breiðk.iörö.

Tslands tindar sökkva' í sjá

sjónum fyrir mínum;
skyldi' ég oflar, Frón, ei fá

faðmi sveipast þínum ?

Hart er i\^ verða' að flýja frá

fósturlandi sínu;

oorg ég keuni öúra þá
svella lijarta mínu.

Ó hve mjög ég elska þig,

æltarlandið góða,

ií
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f<'stran minna Jj,',ð.. "'

^'jóstnm þínnm er nú denginn griðastaður-

i'Kt og glæpamaður.
\

Hvað Jiefir niér h-í a-^ .

i^. .
"^^ pa orðið á?

^^ "nni Jandi niínuog Þo.nJJ eigi i^oldi' að sjáÞess a smdn og pí„,.
'"

Ættjörð mín, é^ eísl<a 1 .

.,,;/.."« «^' í'eitjney fnðt.^

í. \e)t p,g ],^.^

«v.pu-J.öggin
J.arðstjórans

'Uarta mínu .svíða.

«vo"a-aðJ.ennal,ra.Jdómsl,íns
Þaö er J.art að l,era,

^ "'

%'
/

M<»rna aJdnrs síns
"tJægur að vera.

Astmey, fra.„,|,„^ ^..^^. ^,^^

^^'•""i (Irottinn
I)jiður.'
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Fagra ættjörð, farðii vell

frá þ'ír skipið líðiir.

Á LEIÐ TIL NOREGS.
Þá er Qölliii á Anstfjörðuin sáust.

Einu sinni enn mig sárt til langar,

ef ég niætti finna ró,

um þær kœru, gömlu stöðvar ganga,

gráta i;»ar sem fyr ég hló.

IL Okt. '70.

ili

II

ÍS^LENPINGA-HVÖT.

Orkt í Noregi í Janúar 1871.

Hvað á landið lengi' að stynja

leiðri Dana þrælkun í ?

:,: Þriima' oíí eldinc þarf að dynja,

þjóð svo verði' úr ánauð frí ! :,:

livað á þola þetta lengi,

þý að kiígi frjálsan lýð?

Víst er mál fyrir vaska drengi

%

I

iaasaBiæs^tg' JBiai.'«'-'!""*i»»i»*'
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veglegt byrja frelsis-stríd!
Vist er mál fyrir vaska drengi

•>•• veglegt
:,: byrja frelsis-strídl

Lengur þig í doða' ei dreymi,
daðum kunna móðurþjóð!

V Blóð í œðum brennheitt streymi
ii brjosti logi frelsis-glóð' ••

Lífi Þér í hug og hjarta
'''

heilog trú þíns réttar tiP
Frelsis-sól þú sjá munt bjarta
"m siðir gengur alt í vil'

'

Frelsis-sól þú sjá munt bjartaum síðir.

Seinast -engur alt í vil!

Móðurfold í kúgun kvalda
með köldu blóði megum sjá-

•'•

J''*^^
henni' í þrældóm halda

þoJgoðir vér horfum á! :,:

Fram í aapran dauða sjáum
dregna vora göfgu þjóð.

Það er meira' en þolað fánm
Þo það gildi líf og blóð!

Það er meira' en þolað fáum
•',' Þó það :,: gildi líf og blóð!

-Ef vér neyðumst valdi'

vorrar þjóðar líf og rétt,

:,: trygð vér skulum sannle/k sverja-
svo mun alt oss verða létt!

'

't'
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Spyrjum vér um orku eigi;

aflið sannleik drottinn Ijœr!

Teljum fjanda Qöldann þeygi;

fœkka þeim er langt um nær!

Teljum Qanda fjöldann þeygi;

fœkka :,: þeim er langtum nær!•

'
'íi

ÚTI' í SKÓGI.

Ó sœlt er að ganga í grœnum lund'

úti' í skógi!

og armi að binda broshýrt sprund

úti' í skógi!

Hér er svo fagurt, svo yndislegt,

svo unaðsríkt og skemtilegt

> úti' í skógi

!

VoWÐ'7l.

irll

i|

í f

I 'i
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heima.
(1871-73).

fc i:

t GUi>MUNBUK^t.de„t
JÓXSSO.V

» ' <?íf'/i?/ brjónti
„ö* -va'Æ aldri-f/í

^^piriýorna
Htaft.^'

/ eiriuhjarta
'>lii*mg aldrcqi
flnrafagurt vera,

feein um álfp-bý
örskots-fljóu

almyrkvist rödull
á aupaDragð'

sunnu gleði

svariur flóki
sárrar sorgar

í svipi fó].

í'^í varst, Guðmundur

ffuðmundur sannur
í gumna heimi
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vilji og kraftnr,

vit og gicði

valid saman
seni má verða beyA,

Alt, sem var satt,

því unnir þú

;

alt, sem var gott,

þitt góða hjarta

ástum elskaði

og öllu fbgrii

opið var;

slíkt var of>\\ þiU,

Ei var manns-efni

árum saman
annað betra

á oru landi

;

gott hjarta' og gáfur

var þér gefið jafnt

í fullum mæli

svo sem framast m
k

H

Sátum saman,

sá ég þig teyga

úr mætra vísinda

Mímis-brunni;

var sem þér lýsti

Ijós af hvarmi,

ímynd fegurðar

anda þíns.

ia-aKiifcSbé^jrtgi^fe^.S^:^;Si^^^:^-^ '^
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^'jöld við ræddnm
um fagrar mentir

og iim ástkæra
óðalfoldn,

en þV r>Iossandi

brúna-röðuJs
skærir geislar

þá skinu glatt.

Slokkinn er nú eldur
augna þinna,

fiörs þíns myrkvað
iö fagra Ijós,

út er nií brunnið
E>ál þíns hjarta,

geislar brostnir

gáfna þinna.

fsland! Ó, ísland,
sem vér unnum mest,

ohamingju þinni
verður alt að vopni!

Hálfþroskuð fóhia
þau in friðu blóm,

en feysknir hjara stofnar
til forattu.

O þú drottinn vor
dýrðarríkur,

þú, sem Gnðmund
oss gefiö Iiaföir. 11

íSM
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1

sástu það eigi,

aö oru laiuli

var ei vanþörf

á vænum syni?

Júl En drottinn vor

(lýrðarríkur,

sem 088 Guðmundi

sviít nú heflr,

veit það betur,

jen vér, hvaö henti

honum og oss,

sem hann hö íu nu.

Varst þú of góöur

vorum lieimi

og hlau^t því ungur

inndœlli vist?

Það vér ei vitum,

en því vér treystum,

að vér eitt sinn

þig aftur sjáum.

Þótt vér í harmi

huggun flnnum,

hörmum vér lengi

og hörmum sárt.

Ó, gott er að gráta

og gnði fícra

helga fórn

harma-tára.

!1 '-

f

m

•^smm'ií^m^'
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Untl« Þá, Guðmundur,
i'ja alda-föður;

^st og tár

Þér allra fylgja.
oe þér vœr
svefiiinn hinsti.

Gefi þér drottinn
góda nótt!

71.

KVÖLDEOBI.
Kveðið á Kaldadal.

Loftið rauðri litar glóð
Ijóminn sunnu skæri.

Fagurt væri', ef bana-Dlóð
böðla Fróne þac^ vœri.

8. ÁG. 71.

KVEÐJA

prests á Stað í Grindavík.
Sungm

í samsæti dagimi eftir að hann vígðist.

Nei skoi ha-hœl
I ollum heimi slíka sjón ei séð ég fæl

Vér undrumst fast;

"íSSSíSÉÍs^asE- Í!»,
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vor vinur Eldjárii farinn er að „forpokast!"

:,: í gær ég hló, ég grsp': í dag,

það gengur svo með ýn t slag.

Glatt glymjum lagi .,:

Hver hugði það,

að okkar mundi samvist enda svona' í stað?

Eins og í gær
er stund sú nú, er saman fyrsta sátum vœr;

:,: þá glóði vín á vænni skál,

en vinar lét í eyrum mál —
Var það þá tál? •»•

Nei, nei! Nei, nei

!

Þótt heimar bæði' og himnar sporlaust hverfi: Nei

!

Nel, nei ! Nei, nei!

I gráti', í solli', í gleði', í sorg þér gleymum ei.

:,: Hver sýndi' oss tryggast hjarta' og trú?

Hver hlátur beztan vakti' oss? — Þú |

Já, það varst þú ! :,:

Að tapa þér —
ja, það er spurning, það hvort eigum þola vér!

Það drottinn er,

sem vorum lit úr hópi náð nií hefir þér.

: : Svo þegjum vér þá : — en ef að

neinn annar hefði slíkt vogað,

ei þyidum það! :,:

En ég veit meir:

þó klerkurinn salist, Eldjarn mjnn, þú aldrei deyr;

mi
I

.'imfWKittn'!'**'

1
^fi ^^M

1
m
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því aeternus
mun gleðinnar um aldir lifa ^entus

•V og bústað í þér hlýtur hann
að hafa, því ei finna kann

neinn slíkan mann. ;,:

Nú okkar hver
af ollu hjarta samvistirnar þakkar þér

og aeterniis
'

ver i þér biðium gleði verði genins.
•v'i^^n Grindavíkin gefi þér
nú guðs-blessun og fisk í ver

og ket og smér!:,:

28. ÁG. 71.

STEFNA.

Þýtt heims mér hverfi gœfa
*

og haturs vaxi megn,
ef helmskan hæst vill gnæfa

eg henni snýst í gegn;
pott vinir fra mér flýi,

ínig fyrða smái sjót,'

œ íandsins smán og lygi

ég legg niinn kraft á mót.

Nóv. 7J.

'
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BÆNAESÁLMUR.

Það kann ég ei, ó herra, hylja,

Bem hafsdjúp stór að synd mín er;

en tak þú mildur veikan vilja

í verka stað, ininn guð, hjá mér;

þú veizt, að ekki vil ég ilt,

þótt var y:j.'it sigri eðli spilt,

Þótt œ mer búi synd í sinni

og sigri freisting veikan mig,

þá munt þú, herra', af mildi þinni

þeim miskunna, sem biður þig.

Ilver stór sem er in stærsta synd,

er stærri samt þín náðar-lind!

24. Des. 71.

ÁL FAS Ö NG VAR,
A gamla-árs-kvöld 1871.

'

ALFADANSINN.

einn:] Máninn hátt á himni skín

hrímföhir og grár.

Líf og tími líður

og hðið er nú ár.

Aiii-iR:] Bre.gðvm blysum d loft,

hleikd lýmm grund,

Glottir tungl, en hrin við hrömi
og hratt flýr atund.
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Kyndla vor heQum bátt,
liorfid kveðjum ár.

Bátt vér dansinn stígum,
dunar ísinn grár.

Bregdum hlymm á loft^ o. s. frv.

Nú er veöur nœsta frítt,

nóttin er svo blíð.

Blaktir blys í vindi,

blaktir líf í tíð.

'

Bregðum blysum á hft^ o. «. írv.

Komi hver. sem koma viH!
komdu, nýja ár!

Dönsum Ján á svelli,

dunar isinn blár.

Bregðum blymm d loft, o. s. frv.

Fœr þú unaö, yndi' og beill
öllum vœttum lands.

Stutt er stund að h'ða,

stígum þétt vorn dáns.
Bregóum hlysum á loft, o. s. frv.

Fœr þú bónda' í búið sitt

björg og beyja-gnótt.
Ljós í lofti blika,

líður fram á nótt,

Bregdum blysum á loft^ o. s; frv.

Gœmiv veittu', en flýj frost;

íískinn rektu' á mið.

El

V
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Dunar dátt í svelli,

dansinn stíguni við.

Bregðum MyHUin á loft, o. s. frv.

Framíör efldn; Qör og líf

færðu til vors lands.

Stutt er stund að líða,

stígum þétt vorn dans.

Bregðtim hlysam á loft, o. s. frv.

Máninn hátt á liimni skín

hrímfölur og grár.

Líf og tími líður

og liðið er nú ár.

Bregóum blyítum á loft,

Ueika lýnum grund.

Olottir tungf, en hrín inð hrönn

og hverpir stund.

BRAUTFÖBIN FRÁ DAN8INTJM.

í'

exnn:] Dans er hættur; höldum brott!

hér var svell að dansa' á gott.

Heim er mál að halda nú;

höldum lengra, flytjum bií.

ALLiBrJ yjir frer

förnm vér.

Faynrt er

á landi hér!

..

ria«'";wssr«««»WlíB**Sp<f:«i?.=---»



w'Ct

58

^gnum ári nýju nú,-
^itt ver skulum reisa hú,

í^yndlum vornm \^<\a
íieitt er loft n .

"^""^ ^^^"J

^joma fogur Ijógin 6Iíð
íy«a myrkva Skuldar tíð.

J^^/' frer^ o. s. frv.

Skartkonu ég ^é L^ðf^Í"^^'
'^^^^

.eislar standl'^^^^Jf^,;^
blikar sólin faldinn á.

'

^^* ^^^^, o. s. frv.

«g-ndi sem leiftri sTlWar af um haf og ból.
^^^ frer, o. s. frv.

Frelsis.g,ðjan
heig og há

aidrrfl^ttrhTr""^^'-
«vaí, hun vaknar nú

^T^r frer, o. s. frv.

;AI|ar standa henni hjd
''elgar vættir landi á-
allar glaða hfira {)..<

'

blikar sólin faldinn\
^'^'* Z^^^', o. s. frv.
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Græna sólin gyllir hlíð,

góð raun verða' í landi tíð.

Sé ég eld og andans glcð,

afl og íjör og krafl iijá þjóð.

Yúr frer, c. s. frv.

Nú er ég glaður; nóg ég sá.

.Nú er gaman landi á.

Álfum, mönnum blikar blíð,

broshýr, fógur, sælli tíð.

yjir frer, o. s. frv.

Mál er að halda' í hólinn inn,

heið og björt er framtíðin.

Blysin hátt vér heíjum nú,
hugglaðir vér flytjum bú.

Yjír frer

fömm xér.

Fagurt er

á landi hér!

Fögnum áH nýju nú;
nýtt vér iskalam reisa hú.

31. Des. 71.
^ll

VANANS AFL.

Oft í lífi' ei léð var mér
lán og gæfan biíða;

því af vana' ejr betur ber

f)öl og harma stríða. Febr. '72,
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i SKYTNINGI.
Eintal náungans við sjálfan sig

Leiksviðið er drykkjustofa a skytningi

^- atridi.

NáunginnrreikarumgólfiðJ

J^nn er klukkan ekki tólf,
enn þá má ég drekka!

'

arkað get ég enn um gólf,
enn þá mælt við rekka.'

Það er óbætt! enn ég vil
drekka eitt glae bara til ...

[Kallar fram
:]

•V Eitt glas til! eitt glas til!:,:

[Sem fyr.l
A mér sér það ekki
eitt glas þó ég drekki.

[Dettur ofan á stól, sem stendur hja l „ðij.

2. atridi.

[Griðkonaáhvítum, skitnum kjól kemur inn n.eð
punskolhiogsetur á borðið hjá Náungan msiðan íer hiín út aftur].

'

, ^ ^
Náiinginn [fáhnareftirglas-

Inu, en finnur það ekki,]

,. . 2.

iivaö er þetta?

[Finnur glasið:]

Hana nú

!

n
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ið]

• liérna kemur glasið;

iueð það koin hún baugal^rú —
blítt er á henni fasið —

[Bergir á :]

Svei! hvað sára-dauft það er!

[Skygnir glasið við Ijósið:]

alveg sama lit það ber.

:,:lit það ber, lit það ber:,:

sem hennar hvíti kjóHinn ....

[Stingst á höfuðið á gólíið og hggur þar
:J

Hana! Þar fór stóllinn!

íð

3. atriði.

Næturvördurinn [hrópar fyrir
ntan gluggana:]

„Hó, hó ! Næturvörðurinn

!

Khikkan er tólf!

Vindurinn er logn !"

N d u n g i n n [liggjandi á gólfinu
:]

3.

Klukkan er þá oröin tólf,

enn er ég að dfekka,

byitist hér mí blautt um gólf

brennivíns með ekka.

Ég er orðinn heldur hýr —
alt í hring snýst — vitið fiýr —
Vitið flýr — vitið flýr -
flvr. en fiör vill dofna._ . p ——

j

fer ég því að sofna!

[Sofnar og fer að Ijrjóta].

[Tjaldið fellur]. Febb. '72.

•V
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„EFTlli Á KOMA ÓSVINNUM
liÁÐ í HUG."

Varlegar þá víst ég styra skyldi
voðastranmi lífsins í,

ef niór leyfa Ijúfur drottinn vildi
líf niitt aftiir byrja' á ný.

i Marz 72.

KOSS.

Lof mér þig að kyssa, kæra
;

kystu skáldið, unga fljóð!
Þökk fyrir kossinn, meyjan mæra,

mikið varstu núiia góð!

23. Apr. 72.

HJAKTASORG OG HORFIN ÁST.

Eitt lijarta-sprengjandi liarmaveins gal um
frost og ast og fyllirí

; hver fyr nefnd og velnefnd ast að horíin er úr högum sem huðar-
bykkja strokvis og á glatstigu gengin, og veit...„,, ^.- ^röio, en sem iikiega hef-

Z r^f^^ \a *'^i
^^'^ Í^PP ^ Grindaskörðum,

og ma halda hanni til skila til skáldsins, eif
íinst. — Hamrað saman í höfði þess listuga
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skálds Kolbeins kvennholla af tuttugii timbur-
niönnuni í tólf gráða fiosti.

Gengur upjij á þá sorglegu „nielódíu":

„Ileim er ég kominn og hnllu^ undirflaU.^*^

Úti var aamkvæmiö. Alt bjóst nú lioim

og Astu ég fylgja var beðinn

;

ég var sœlasta skepna i skaparans geim,

það skein líka út úr mér gleðin.

Því áí^tfangin gerði mig Ásta það kvöld,

og svo astliýr mig fylgja .sér beiddi.

Var það stund, var það dagur eða' ar, var það öld

eða' augnablik, hana* er ég leiddi ?

Ég veit ekki'. Af víni og ást var ég ör,

en inndælt var leiðina' að þræða,

og andaðrar sálar ei sælli niun för,

er hún svífur frá jörð upp til hœða.

Við gengum ei jörðina', en liðum svo létt

sem lauf berist hægt fyrir vindi

;

sem íiðrildi svífi' yíir sólfagran blett

við svifum í dráumglöðu lyndi.

Að húsi' hennar heim þannig svifum við svo

;

en hvað sorgin þá hjartii mitt nísti,

að verðii' hana* að kveðja — og kossa því tvo

l i

Acr L'^'flfí' lítlTia' f\ct X-iíKnA lirknn

Hálíloimin varð hún og hálfekrýtin fyrst,

og hugöi' að, hvort neitt sæist á mér, ff p
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en 8VO varð liún bálvond og sáryrt ojr byrst
og sveÍHÖi' og hljóp hurtu frá nu'r.

% varð 8VO sneyptur og iðraðist þá,
og ekki þar lengur ég tafði

;

lívað af þes8u leitt gat, ég ofurvel sá:
liennar ást kannske' eg fyrirgjört liaföi.

Og ástfanginn var ég nú enn nieir en fyr,

«>g áfram svo heim til mín gekk ég;
þótt hálffulhir vœri ég, luíssins á dyr

með herkjum þó ratað samt fékk ég.

Kn heima var frost og svo fúlt og svo kalt,
að fáir slíkt af bera mundu,

og heimafólkið var háttað alt

og hraut fyrir all-langri stundu.

Tungl skein í heiði' yfir hauður og gljá,
svo hvergi bar nokkurn á skugga;

lU því mig langaði' að svipast og sjá',

ég setti mig því lit við glugga.

En hélað var glerið, og hver mundi þcá

geta horft gegn um íslagðar rúður?
Með hnífsoddi rissaði' eg rúðurnar á

og reit þar á iiafn minnar brúður.

Eg skeytti kuldanum alls ekki hót,
eg ætlaði' á fútum aö þreyja*

ég hugrauna vonaði brátt að fá bót,

ég brátt mundi' aí öfvænting deyja.

Til

Ég

9

'íiSBSsmi
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Af luigruun í æskunni hitnar v<irt hiúð,

er lijartað er nærri því brostið;

en iilllieit niá vera sú fistabáls-szlóð,

seni ei sigrar tólf gráða ^cuðLÍJ.

Til hvílu því lugðist óg hcruíjúkur þá,

en hót niig að skjúta n»ec of*f^^\
,

en enn þá «''g lifi, seuj allir i .enn sjá,

af því ég gerði það eigi.

Draumlaust til næsta dags sætt af óg Hvaf,

í suðri skein röðull uuí hliðir;

hadegi fyrst þegar luillaði uf,

af hending ég vuknaði' un> síðir.

Ég vaknaði við þuð, livað liátt að óg liraut,

og mitt lijarta vur ulls ekki brostið,

en tistin með vímunni öll var a braut

og alþítt af gluggauum frostið.

Einatt það síðan óg íluiguð fæ,

hví liufi' ástin svo brátt úr mér (urið;

og þuð sama lijá mór verður ufun á a'

að í Ástu vur sárlítið varið

Ég kysti' luinu'uð vísu. En því leyfði' hún þuð?

Og því vurð luin eftir á hissa?

í>ví reiddist hún þá ekki þegar í stað

þegar ég vildi' liuna kyssu?

Það þoldi' hvin mér brosandi', og það held ég klárt,

uð þoluð mér heföi hún íieira.

'1

I
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En d eftir hún reiddist og sveiaði sdrt~er hun sa, að^é^vildi' ekkert meirar

Uti' er nú sagan og úti' eru Ijóð-
lun Astu ég kveð ekki fleira-'

skaltu' undir eins nú fá að heyrl:

Þá kerlingar mistu sitt Jiöfuð-hár
og hundarnir drcápust úr fári •

Það skebi í fyrra, það skeði il^
og það skeður og líklega' að ári.

A Í'AXGA-FR,TÁDAG '72.

TIL ^A^jUERÍKUFAKANJNí^A.

Nú ætlið þið til Ame^ku
sem okkar feður námu fyr

I Banda-fylkin fögru' og ríku
•

'

^u æthð þið til Ameríku, '

en eg mun verða h ima kyr.

í>ú sem þér ^tlar auði' að safna,

^ til Ameríku haltu' af stað'
Þvi virðar nýtír vel þar dafna;

"ruu ,-inau- og guös hjálp hikkast \^Þ", sem þer .etlar auði' að safna,
^

Ameríku haltr' á stað í

i'»WMi«n»B )iwiwi iii.i, i<i -»m
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Þid garpar andans gáfuríku,
sem gjörið ekkert heima þó,

nú ætlið þið til Ameríku
úr anauð burt í frelsi' og ró.

En ísland gera' að Ameríku
væri' enn þá fegra hlutverk þó.

Það er svo margt hér í að stríða,
svo öfugt gengur margt oss hjá';

það finst þór ekki Ijúft að líða
og langar burt; en veiztu' ei þá r

þar sem við ekkert er að stríða,
er ekki sigur neinn að fá?

Hveit vilt þú, maður, fara' og flyja,
sem friði leitar að og ró ?

Þú íerð í álfu fagra' og nýja,
þars frelsi býr og auðsæld nóg.

Hvert vilt þú, maður, fara' og flýja?
Þi'i flýr þig aldrei Sjálfan þó!

2G. Apb. '72>

MINmNG.

Fyrir handan Herðlu-band

^
^irygg í anda bíður

Hörðalands við svalan sand
svanni handa-fríður. p. t
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Tvö við unduin aftanstund

ein í lundi saman

;

þornalundi þekt var sprund,

það var undur-gaman.

Oekstu fríða' um Grafdals hlíð

glöð við síðu niína;

ár og síð og íilla tíð

eg raan Oliðu þína.

^ 18. Maí '72.

„SOLAKLITLIR DAGAR".

Hvað mörg svíðandi sár,

livað mörg svellandi tár

munu vekja mér liarma,

niunu væta mér hvarma
unz verð ég nár —

munu barm minn bíta,

munu brjóst mitt slíta?

O hve leiðin er hál,

þú mín líðandi saL'

Það, aem fegurst ég kunni,

baö. sem fremst ég nnni •

var fánýtt tál!

Nú er dapurt í heimi,

Tiú er dimt í geimi.

•
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Þegar örlaga-lijör

drepiir æskunnar fjör,

þegar hjartað er lirostið,

en brjóstið lostiö

af bana-ör,

þá er þreytandi' að stríða,

þá er þungt að líða.

4. Júxí '72.

,

TIL JÓNS SIGITRÐSSONAE.*

Þíid skal hugrekki' og drengskap og l)jarta og dug^
til þess hiklaust og aleinn að ganga

niót valdi og tign, til uð vinna' á því t>ug,

er það vill neyta sín til þess ranga.
Með hugþrek í brjósti' og í hjartanu þor
þú hopaöir aldregi, þjóðJietja vor,

eitt þverfet í stríöinu stranga,

]mi hvað sem á dynur og hvernig sem fer,

nú höldum vér leiðina beinu,
er þií 088 kent hefir, áfram með þér.

Ög svo^ er þá ei teljandi' að noinu

*) Oss ungum mönnum í Keykjavík þ(';-ti J 8syna oss yfirgang nokkurn og gjörræði, er liann
sendi aftur RvikrdeUd Bókm.íelattsins ónrenfaA
nce]tt( frettirfrálshindi"), er vör deiki hafðisamþyktað lata prenta (oglétsíðar prenta brevtt
ogstyttj. J.b.þottieigi htiðsvoásum íslenzk níál
i ritinu,semhannviWiskoðaþau. Varðúrþessu
kappsmal nokkurt. Vísurnarsendi höf. þó aldrei

Íl»í
* I

II
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þótt íalli' ei í skóinii þinn fóturinn vor;
við fetuiw, hver upp d siiin máta, þín spor -

og svo keiiiur alt þá að einu!

En varaðu þig, þú sem varst æ svo stór,
að verða' ekki í smámunum sýtinn.

Eöa' er þér ei kuniiugt að einatt svo fór,
að ein ögn gerði stóran mann lítinii

?'

Flokknum og vinunum sundrar slíkt sí

;

aðsjá er ^ér hœglega geíið við því:
verst ?ru sjálfskapar-vítin

!

11. Sei't. '92.

AFRAM.

^,Dat berre nptirsmaal er uiu tid.''

Aasmund Olavson Vixje.

Ó landar! þér talið um kúgun og kvöl —
og kúgið þó verst yður sjálfir!

Þér eruð að berjast við ánauð og böl —
og eruð þó veilir og hálfir.

Hví kveinið þið, segi' eg?— Þér svarið mérhratt
og segizt við harðræöi búa.

En betra' er ei verður, ég segi' ykkur satt,
;,. 1-.'.

ívUku.

Sú óheilla-gjöf, sem í arf oss er leifð

og um aldir í vegi nam standa,
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það er heimskan og fáfræðin, hégiljur, deyfð,
sem að harðfjötrar sál vora' og anda.

Sú kúgun er hörðust! — En hrindum nú deyfð
og hressum nú Qör vort og anda.

Notum þau öt\, sem að eru ókkur leyfð,

þá skal ekkert í vegi' okkur standa!

Þið hugsið, að Danskurinn hamli' okkur alls,

— hann liugsar, ef til vill, það sjálfur! —
Það er upplogin afsökun, fegrunar-fals

!

en það fegrar oss aldrei neitt gjálfur.

Er íslenzku kaupförin sigla um sjá

og sjálíir vér kraftanna neytum,
þá hlæjum að kúgun! — því hver getur þá

oss hamlað, að skipinu beitum?

En þetta' er að byrja! Og hetur þó senn
gefur byr, ef vér sporið ei letjum.

Og vér, sem að erum þó ættbornir menn
frá Íslands fornaldar-hetjum,

Vér skulum ei æðrast, þótt inn komi sjór,

þó að endur og sinn geíi' á bátinn.

Nei, að halda sitt stryk, vera' í hættunni stór

og horfa' ekki' um öxl — það er mátinn

!

Og þá skal 088 einnig sú upp renna tíð,

að vér einir hér ráðum í landi.

Þegar hver andP er frjáls, þd er framtak í lýð,

þá, en fyr ei, er bygt svo að standi.

^ íi

*

li



72

Og l)að verðnr endinn á þessari tíð;
um það er ég alls ei ki smeik'ir.

Og þess vegna er líka alt þetta stríð

þó uð eins í rauniiini - leikur,

12. StíPT. 72.

lÍÐAMOT.

Nú eru tiðar eikta-mót, nú drynur
ins útlifaðci tíma síðsta kvein;

oss frelsis-leiftrin sýna', að hr<'»fið hrynur,
sem horfin tíð sér reisti' að banta-stein.

Nú þrældóms-andinn þungt í dauða stynur,
á þjóðum heimsins fornt er sprungið mein.

Eg sé, hve skært á Skuldar himingeimi
in skíra frelsis-sól nú roðar blíð.

Þór skuluð aldrei ætla' að skaldið dreymi,
í anda þ(3tt hann sjái nýja tíð:

ei hér að eins, í ölhim víðum heimi
rís endurborið mannkyn gegn um stríð.

En eigum vér þá einir kyrrir bíða
og eftir vænta' að skruggan líði hjá?

Það Gkeður ei, og móti straumnum stríöa
vér stöndumst ei ; en hvað skal gjöra þr

wtarfa-tímann látið eigi liöa,

en leggið þeg- : hendur verkið á!

Des. '72

1

M^-i
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TIL ÁHORFENDANXA.
Sungið á undan sjónleikuni í Reykjavík.

Óskum heillnni ýta-fjökl,

or oss sækir heiin í kvöld!
íSífelt skix^tast sj'iið nm
sorg og gleði' í I einiiiunn.

Gjörnm oss nú ghiðan dag, -

gleði sýnnm á oss brag.

Hrindið sút og sorgum frti,

sjáið vora leiki á!

Bhmdaö sýnir okkur alt

alvöruna' og gaman kalt.

Táriö harma þnngt og þreytt,"

þræta' og jag nm ekki neitt,

léttúð, hlátnr, þungbær þraut —
þetta' er mannsins æfibrant!

Þetta' alt fehi þessi tjöld,

þetta sýnnm vér í kvöldl

Látið kætast hind og geð,
hitið gleðjast okknr með.
Þess af alhi:ig óskum vér.

yðnr vel þið skemtið hér.

Takið alt til þakka þér
það sem boðið getnni vér.

Fellum tjaldiö: förnm nm
fljótt! Nú byrjar leikurinn!

27. Di:s. '72.

í

.^í'itj
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ELDG08IÐ.

Ljóiiiandi faldar iii ísþakta ey,

svo eiiis björt er nótt sem dagur;

hfitt er í brjóstinu hjartað á mey
og himinninn roða-fagur.

Ellin mæðir þig, eldgamla móðir!

enn eru' ei fornar sloknaðar glóðir.

En hugsuparlíf vort og ástandið alt,

— já alt þetta gamla' og rotna,

fánýtt og andalaust, frosið og kalt,

er feyskið og þarf aö brotna.

Hér er hjartanu hætt við að frjósa —
hér þarf sannarlegt eldQall að gjósa !

Loftið er þrungið af þoku og mökk
i þessu hversdags-flani.

Tíminn er naut, sem er bundin á blökk,

og blökkin er: gamall nani!

Enginn finnur hér eldfimt í landi,

andans þó lyfti' liann upp gneistanda brandi

!

12. Jan. '73.

5

f

h

X

SJOFERÐ.

Hal-16, hal-ló, hal-ló

!

ííú ýtum frá sandi

og sighim frá landi.

Hal-ló, hal-ló!
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Á bylgjaiidi bárum
nú beitið ei árum,

en seglin þér greiðið,

því gott er nú leiðið —
og látum nú klofinn inn löðrandi sjó,

því leiðið er inndælt. Hal-16!

Hal-ló, hal-ló, hal-ló!

Hal-ló, hal-ló, hal-16!

Já fram skulum leita

og fast skulum beita.

Hal.l6, hal-16!

Já, stefnum mót straumi

í stormanna Haumi.

Þótt sj6rinn sé stinnur,

•þá samt um það vinnur

þó manns-aflið sigur á löðrandi lá -—

og leiðið því notum þá

!

Hal-16, hal-16, haHó

!

Hal-k'), hal-16, hal-16

!

Oss ber upp á tangann,

þið beitið of strangan

!

Hal-16, hal-16!

V^ér skuluui ei stranda,

vér stýrum lír vanda,

já, framhjá vér höldum
á freyðandi Öldum —

Yið erum •^i slopnir úr hættunni hér.

Sko! hÍHvi ..cgin er sker!

Hal-16, hal-16, hal-16!

1

,^1

l

.<

I
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Hal-ló, hiil-ló, iisil-ló!

Það skeönr svo tíöiup

í\ö skipbrot vór líðum —
hal-l('), hal-ló

!

En ef vér ei lörumst,

i)á aftur vér xörumst, *

að hendi' oss þann vanda.

En hver mnn ei stranda

þú bitt siim í mannh'fsins ólgandi sjó?

En eins verum ^laöir þó

!

Hai-ló, hal-ló, lial-ló!

19. .ÍAN. 73.

SKRUÐS-BONDINN.
Víkivakakvcíjði

orkt eflir alkendri þj«'>ðsögu í Múlasýshim.

tyr' austan í Fáskrúðsíirði fagurt mjög þar er;

— Tíd er 1"i<^ o(j löng! —
í ítgurð þú Skrúourinn af ölh\ samt þii.' ber.

— Já, satt er það, sorgin er Htröny!

En dóttir prests á Hóhnui átjá'i vetra var

— Tið er h'ið og löng!

— Jd, satt er það, aorgin er ströng!

Einn risi byr í Skrúðnum, þuirri undurfríðu ey,

— Tíð er leið og löng! —
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á haum hjalli situr og muguar seiö að niey.

— Já, sait er þaö, ítorgin er tströng!

Á páskadag fyrsta, \m er prestur gekk ur stól,

— 2'íd er leiö o'j lötuj! —
fór prúö á «nda:i blessun úr kyrkju falda-sól.

— /«', 8(itt er piií\ soryin er Hiröng!

En sturhui, þrá og sorgin á sinni hennarlá;

— 7'id er lei^ <>í/ löng! —
þú svall ei tár um vanga, nei, þur og heitvar bra.

— Jí% Hdtt er þa(\ ,v>rgin er xtiöng!

„Es4 kveð þig, kæri faðir, ég kveð þig,>y8tir þýð,

— Tið er leió og löng! —
,,pg k\^Q þig, ástrík múðir,ervar8t mér æsvo Wíð.

íd, 8(itt er þad, aorgin er atrö g!

„Þig, fagra ðat-ljull, og þig, Hó 1 ma-tindur hár,

— Tlð ei lei<^ og löng ! —
„ég liinsta sinni kveð og þig, himinn fagurblár.

— f/tí, antt er þr.Ö, sorgiiL er tftröng!

„Ég alt í hinsta siuii þaö kveö,sem kært er mér;

, — Tið er liið o<i löng! —
minn kærasti mín híöur; til lians m'i beint *''g íer.

— /a, »att <
• þíið, Horyin er iströng!

— Tið er leið <'g löng! —
sinn íijótskreiða dreka sendi" [yjrdinn sinni iney.''

— ./«, satt erþað, sorgi er ströng!

»1
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Á hlaðvarpanum lá þar ein fúin, göniul Qöl

;

— Tið cr leid ng lötiy'. —
en Qörðurinn hann rauk,sem í vindi þyrhst mjöl.

— f7</, Hatt er þftð, soryin er ntröng!

Og njærin viti firð settist Qölina á.

— 2'id er leið og löng! —
því fjölin var drekinn, sem hún þúttist sja.

— /a, natt er þaÖ^ norgin er ströng!

En fjöhn jþaut með liana íram lanfrt á sjd

;

— 7'ií er leið og löng! —
hún flaug sem í loftinu bylgjunum á.

— Jáj mtt er það^ sorgm er ntröng!

Og síðast það til hennar sáu menn þá,

— Tið er leið og löng! —
hún sveif inn í Skrúðshelli Qölinni á.

— /tf, satt er það, sorgin er titrong!

En veðurteptir ef að menn verða úti' í Skrúð

,

— Tið er leið og löng —
þá vistir æ þeim færir in hamra-trylda hrúð.

— Jd, mtt er það, Hm^gia er ntröng!

Fyr' austan í Fáskrúðsfirði fagurt mjög þar er

;

— T'ið er leið og löng —
í fegurð þó Skrúðurinn af öllu samt þar ber.

— Já^ satt er það, mrgin er stiöng!

En dóttir prests á Hóhnum átján vetra var

— Tíð er leið og löng! —

og 11



7»

OK aldrei Reyðar-fjörður fcgri iiieyju bar.

— Já, saít er poð, %<>rg»n er strönf/!

23. .ÍAX. 73.

'*!^
**

ANDVAIíP.
,^

Svo glaður og svo yndisgjarn

óg iingur fyrri var;

en óg var iið eins einfalt [>arn

og enga sorg ég bar.

;Xú veröld er sem eyðl-ey,

ég allri' er sviftnr lijartarú

;

:,; nú frið í lífi liiui ég ei,

en friðar leita þó. :,:

Æ líf er stutt og lánið valt

;

mér leiðist œfiskeið;

mitt hrollir tíðum lijarta knlt,

er horfna skoða' eg leið.

Ó frið þinn, guð niinn, gef þi'i niér

og gef mér aftur l^arnsins <ni.

:,: Já, þú einn veizt, hvað cftir er;

mér alla leið fylg þú ! :,:

9A Jan. 73.

•«í

i

"
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SKÓGAR-GILDI.

í mfögvum, laufgrœiuim lundi
1 leiðslu og sælasta drauiu

í^g lijartglaður, hugfanginn undi
við hornanna freyðandi straun, •

en vínið á glösunum glglúði
og gleðin húit brosti við hrein

með fogru ég dana^ ii fljóði,
og fuglarnir kvökuð.i' á 'grein

En inndælust eikin í runni,
sehi öllum var hugþekk 'o- kær

var hun, sem að heitast ég unni
'

in hugljúfa, r.)sfagra mær.
Og glasið þá greipti ég mundu,— þa glaðasta lifði ég stund

'—

svo^ ör og svo léttur í iundu
ég lifa bað veigar og sprund. -

:,: Ug hf, því veigar, og Uti þv' sprund ! ;,og hfi þvi veigar og lifi því sprmhl!
23. Jan. '7:5.

*

Gr

1

AXDLÁTS-OEÐ.

Þungum svíf ég sorga' í straumi:
sviknar vonir, ónýtt líf,

æfi sniltíi' í ,];;......,„ i...
'

.

drepið þrek og mæðu' og kif -
yfir þettu á ég líta, {;
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er ég steiul á grafar-rönd.
Ei skal það samt á mig bíta-

öJlii stýrir drottins hönd.

Gráttu sáran, grát, mitt aiiga!
guði þekkust fJrn sú er.

Hvarm minn, sæla lindin, lauga,
léttu steini' af hjarta mér.

Örvænting þótt hjartað hrífi,

herra guð, ég treysti því,
mér í öðru leyíir lífi

líf mitt aftur byrja' á ný.

23. Jax. 73.

HAUSTKVÖLD Á HÖRBALANDr.

Grafardals fögrum við gengum í hlíðiim,
gekst þú um skógiun við hliðina' á m'''r;

i. ergi svo rólegt í heiminum víðum
þá hugði ég vera sem lifa hjá þér.

TJndir fríðgrænni' eik

(þú varst föl og bJeik)
sagði eg við þig:

„Geturðu' elskað mig?"
En þín titraði' önd,
þín mig tældi hönd,

r töirandi hneigst þú í (h'aum.

11

í

cA i ;„„i.-

!• 3 Já fu

2. 4. Til hei

iKe:

ndir firnast, ástir ei,

luar óg ávalt ska] cístina

þott ainiar nú hn
geyma,

I,

!*!

gur só vífs.
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If^

íi
3.

4.

Þig skal ég ávaJt.niuna, mey,
Fagrasta inær, aldrei mun ég þér'gleyma,

óg man þ\g til enda míns lífs.

7. Febr. '73.

STOKMUK.
Kveðiö nóttina milli 18. og 19. Febr. 1873.

Stormur æðandi úti nú drynur,
öll á þræði skelfur grund;

Rán a björgunum beljar, dynur
.•rbmni faldin og stygg í lund. :,:

Ofsa-stormr í æðandi móð
alla' af náttsvefni vekur þjóð.

Stormur annar þó öfiugri drynur,
okkar þjóð sem líka' er vís;'

glögt ég heyri' í þeim storm' live stynur
:,: stúrið mannkyn og hugr við frýs. :.:

Andans stormr í æðandi móð,
iipp af svefndoða vektu þjóð!

TIL ÞJÓÐFUNDARMANNA
Á ÞINGVELLI.

26. Júní 1873.

Islands kjörnu óskasvnir.
yður glaðir heiisum vér;

:,: frelsis þjóðar vorrar vinir.
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3.

velkomnir þið séuð hérl :,:

Þessi stadur þjóðum kunnur
þetta laítur mari<tekið,

þetta syncur þjudar munnur,
þetta kveður ber^ið við!

þetta syngur þjóðar munnur,
:,: þetta :,: kveður berfjið viðl

Hugsið eftir, hvar þíð standið,
helgum feðra moMum hjá.

,: Yður skyldu leggur landið
Ijúfa' og stóra herðar á. :,:

Fræga minning frjulsra áa
flekk ef nokkurn legirið á

bhkna mundi bergið gráa,
blóði gréti jörðin þá —

Wikna mundi bergið gráa,
:,: blóði :,: gréti jörðin þa !

Heilar starfi liendnr allar

hólma vórs að efla gagn.
: Nú, er tímans nauðsyn kallar,

nota verður liver sitt magn. :,.v

Skiljið nú, hvað skyldan býður,
skyldan bæði Ijúf og stríð;

þá mun einnig landsins lýður
litið geta sælh tíð—

þá mun einnig landsins lýður
:,: litið :,: geta sælH tíð.

fi
í t
«

A



FRÁ AMER ÍKU.

SKUGGAR OG SKÝJAROF
^

í ÚTLEGÐINNI.

(1873-75).

KVEÐJA TIL ÍSLANDS.
27. Jiilí 1878.

Æ, verta sælt, mitt sííelt kæra land

!

Nú sé ég líkast aldrei íramar þig.

0, iiart er að slíta hjartans ástar-band :

að Imgsa til þess— nei, það drepur mig;

Þs'í þú ég liíi fieiri' eða færri ár
og íiækist iiýrrar álfu' um lönd og böf

í dag mitt hjarta fær það svöðu-sar,
er seint eða snemma le ðir mig í gröf.

Menn segja' að ást sé ævinnlega blind.
En ef aö .saklarsum tg gerði rangt

0;

f
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ii a.st tíl þín, er sannarlega synd
ad sogja' að þess sé nú ei íiefnt fuU-strangt.

Eg viMi rétt, en vit naig þraut og mátt;
því varð .surat rangt og flest alt lítilsvert.

En nokkurn son þú aldrei getur átt,
sem elakar heitar þig, en ég hef 'gert.

Kg kveð þig, ísland ! Verði þér alt að ve-
og veiti guð þ-r stAra framtíð enn

og marga sonu', er elska þig sem eg,
en eru meiri skapstillingar-nienn!^'

TIL KVÖLDSTJÖRNUXXAR.

Stjarna hlíð, sem blas uni geim
brautu hvatur þinni,

frcá mér kveðju flyt þú'heim
f«'»sturjörðu minni.

Gott átt þú, að geta séð
gamhi landið hvíta.

<) að ég mætti' einnig n;eð
ættjörð mína líta.

"\T
."VWiCTir V APB, Wis., ii. I>ES. 'Tl.
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TIL VONAliINNAK.

Flýrðu niig nú, gull-vængjaða von ?

Æ, vertu' ei svo liarð[)rj(')sta' að hverfa nú frá niér

;

tœldu' ekki þannig þinn trúíasta son,
K' tálíagra, dvekhi nú hjá mér!

Þú, sem ið bh'ða nm hernskunnar skeið
bygöir mér halhr svo inndælis-fríðar, —

hvar hafa þær minni legið á leiö,

er í lííinti' eg ganga hlaut síðar?

Þú, sem mér lofaðir lokkandi ást,

Ijómandi frægð og töfrandi yndi

:

hvar er það alt saman? Alt saman brást,

alt livarf sem ryk fyrir vindi.

Kn til livers skyldi' eg vera' að álasa þér
fyr alt það, sem mér helir borið til handa?

Simit má ég um kenna sjálfum mér
og sumt þessum tíðar-anda.

(Trimmúðga von, ég veit glögt þií ert tál,

en grátbið þó, sendu mér ylgeishi hlýja;

vaggaðu' í bhind minni sárþreyttu sál

og sýndu' henni táldraunui nýja.

Xr/-iTln-TT /'»11^. Wra OO T . V- 'TJ.j-^'.'xsiii \_..-j.i &j TT xcr., i-i.-. t: .: - . f±.
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LEIÐINDI.

,,Coelum, non aniinmn,
mutnnt, qui trans matr curruní."

HÓRAZ.

Leiðast niér dagar; mig langar

til landsins niíns heim, sem mig bar,

þó langt um liér líði mér betiir,

en liðið getnr mér þar.

Hér lief ég fyrsta sinn fundið

frelsi' í þessum beim;
og þó er þröngt um mig enn þá,

ég þrái víðari geim.

Ef sex feta grænan blett get ég,

Garðarsey, fengið bjá þér,

nógu víð þá fyrst veröur

verölíiin banda mér.

Því leiðast mér dagar, mig langar

til líuidsins míns beim á ný,

því bvergi' í lieiminum íinn ég
bvíld nema gröfinni í.

NoRT]i Cape, Wis,, 11. Febr. 74.

iSLEDAFliÍÍÐIN.

Og máninn gægðist og gV4ti

við gráa skýja-rönd

l í
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og geislum fíinnirnar gylti
og grúfði sig yíir lönd.

Uglan ýlfraði' á kvisti,

en úlfur í holti gó,
og það var svo öniurlegt líti

um eyðidimman skúg.

En bjöllurnar hvellan hringdu
og hitinn rauk þétt upp af jó,

en sleðinn flaug áfram sém örskot
og undir marraði' í snjó.

Og eikurnar toppana teygðu
— en týnt var laufonna skraut —

og lögðu svo langa skugga
á leið mína þvert yfir braut.

En austan yfir Allegluinv
ira .Atlants baru-geim

kvöldgolan þjótandi keniur,
Kemur að fylgja mér heim.

Já austan um Atlants-strauma,
frá Íslands jökul-strönd

í kaldri gandreið keyrir
nú Kari' jfir höf oír lönd.

Svo hnígwr hann hljótt mér að eyra
og iiVisiar og tíömáll er. —

Er þad draumur dáinna vona
eða dauðinn . hjarta mér?

s

1

;
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r

Eg yef mig í vísiiiular-fekliiin,

vindurinn drangslega hvín,
og keyri klárana betur; —

í kvöld næ ég lieim til mín.
DURHAM Hri.i., WiH., MaR55 74.

LÍFIÐ MITT.

7.

Innihaldslausa, anma líf,

ó livað ég hata þig !

Endalaust böl og eih'ft kíf,

ó hvaö þig kveljið mig'.'

Sé nokkur hhitur sorgar-sár,
sé nokkiið biturt til,

þá eru það horfin æsku-ár
ónýt í tímans hyl.

Þcá er það að lifa lífi því,
sem leyfir enga töf,

en varj)ar ölhim vonum í

válega, kalda gröf

MiLWAiJKEE, AVrH4, Maí 74.

ri,

Líti ég aftur,

sé ég leiðum þakinn
kaldan kyrkjugarð
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rneð krossmörk á gröfiiDi.

Það eru Uf:i niíns

Ijósar vonir,

er þar örendar

iindir hvíla.

Það eru aflraunir

feskn niinnar,

drepiö þrek

og þróttur brotinn;

það er ágætur
^íniviður,

til einskis ónýttur

af iV "ijuni smið.

1 -.ú ég fVam,

av VI ieikna-kalda

dimma, djúpa,

dauðum upp búna,

grimma, geigvæna
gröf opna,

bústað hinstan

brostins hjarta.

Eitt liggur einstigi

að opinni gröf;

frýs mér við hugur
í feti hverju;

höfuð teygja vofur

hvítfölar úr mold
og augum brostnum

á rnig stara.

1

T
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Rofin cr grafró,

reiint er í garði

;

það er draiiga-daii8

dáiniia vona.

Gegn nrn skal ég ganga
grafreit þeirra

og greiöka spor

aö grafar-barini.

CiiiCAGo, III., Áoúst 74.

NIAGAKA.*

„r/<íí t/ioughfH are strange ihnt notrd into my hrdin
While I look iipœard to thec ...."

Brainard.

,,Bnt onirard — omcard — omrard
thy mari'h still holdn itn iray.^^

J. S. BUCKINGÍIAM.

Hratt mig ber urn grænar grundir,

glymja hjúl á teinum hátt;

dynur, titrar, drynur undir

drunga-hljóð í vesturatt —
því líkt ei sein þrumur æði

þrunginn himinlofts um geim,
eða stynji brinis við bræöi

bjargföst klöpp í tryldum hreim.

Dýpri, þyngri, drómu haður

dynur berst að eyrum mér;

I
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því líkt heyrði' eg aldrei aöur —
ógnin felur ró í sér

!

Ógnin 5er svo ofiirliði,

eyrað verður skjótt svo þreytt,
að annað heyrist aJt í friði

eins og þetta væri' ei neitt.

Ferðin stillist, hjólið hægist

!

Hvað skal vera' á seyði nú?
Sé ég, er um ghigga' eg gægisf,

gljúfra milhim hengibrú.**
Ekki^' á heimur alhir ví''^ar,

undra-smíði líka þín!
hægt hér yfir lestin h'ður,

lognrór liylur undir gín.

Sterka bníin strengi treysti

stáli varða' á hvora hhð;
lest til Chfton-^^ þjóðbraut þeysti,

þar skal nokkuð standa við.

„Hér er hvíld fyrir einn og alhi
eiktar-tíma," sagt er oss, —

Fyrsta' og bezta kúsk ég kalla
að keyra með mig upp að foss

Legðu' í khírinn! Littu' hann skeiöa
(löðri svitinn bógnm á)

vfir hfiSSíI flíikbo líviiiAn,

Bíddu! Hvað er hér að sjá?
Lít ég festa línu veika

landa milhmi hyls of gráð. —
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Hér nam Blondín f lipurt leika
léttum fæti' um veikan þráð.

Eg hefi og hætt mér oft í æði
út á sollinn lífsins straum

vitlauslega' a veikum þræði
og vaknað upp við slæman draum,

reynt, að missa fóta' og falla,

en fest þó hönd og bjargað mér.
Slíkur dans er ei fyrir alla —

eg hef reynt það, hvaö það er!

Sezt ég hér á bergid hláa,

hifar klöppin undir niér;
röðull skín á skúmið gráa

skýja-bólstra sveipað her.
Auðlegð fríðra undra-lita

aldrei nokkur fegri c-^!

geishim í kann röðull rita
rún, sem enginn lesa má.

Ungur sá ég oft á kveldi
aftansóhi roða ský

gullinrúna geisla-feldi,

gladdi.-t hugur minn af því,
og cí vængjum aftanroöa

önd mín iló-á skýi' um geim
í undra-gandreið, alt að skoða

aivítt i'úin og þennan heim.

Barns sem önd tá blau skýi
berst um víðan himingeim,

I
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lítur svo írá léttu vígi

Ijóara geisla yfir heim —
svo í ský sér brátt nam breyta

bjargið traust, er sat ég á,

cg í geiininn létt upi^ leita

leiö um himinvegu blá.

fornra flýgur alda

um tíðar-strauma geim,

Ond til

fram

þá er rauðir rekkar halda
ríkjum ylir Vesturheim;

þá var fossinn hærri, hærri;tt
l^átt þá Flatbergttt mœndi' í geim;

nú er hann orðinn smærri, smærri —
smækkar flest í þessum heim

!

Aldir líða. — Flatberg fellur

froðu þrungið iiyls í djúpl
Straumur þungt á steinum skelhir,

steininn sleikir aldan gljúi).

Vart þótt merki' *á mörgum árum
mannleg sjón — hún nær svo skamt,

aflið þó í þessum bárum
þvær og eyðir bergið jamt.

Þó það taki þúsund ára

þumhmg mínka fossins hœð,
vittú, bjarg, sú voða-bara

verður bér nm síðir skæð!
Daga bjarta' og dimmar nætur

dynur fossins þunga hrönn;

.:~~-«^Sg*?-wws i-«^ ;as«SE5R!=es;
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liamra-bJHrjíSÍns hjarta-rætur

hún með seigri nagar tönn.

Hver er þungi' í þessu íijóti

þó á móti lífsins straum?
Hvílíkt afl í öldu-rúti

er í lífsins voöa-flaum!
Margan afl það molaö hefur,

mörgum veltir straumsins farg^

og í djúpum aur þa grefnr —
aðrir líljúfa straum sem bjarg.

Ef þú, fossinn ógnar-fríði,

eyðir þannig sjálfum þ?r,

(og þótt iiundrað aldir líði

aður stór þess merki sér) —

-

undrast þarf ég ei né kvarta,

ef á mkr kann lát að sjá.

Er það von ég hafi hjarta

hörku-meira' en klöppin grá?

Ó þú, fossinn undur-hvítur,

í þér speglast sála mín!
Inum sömu lögum lýtur

lífið mitt og báran þín:
áfmm sí og .ð við liöldum,

áfram stanslaust hulda slóð
hafs að dauðardjúpum öldum,

deyr þar allra fossa hljóð!

„Áfram" skœrt í leiftrum Ijómar
logum skráð um hnatta-brautl

..J »i

uju..^:.—iíS».i,^
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„Áfrani!" lífsiiis lögmál hljúmar
lúðiiriivelt í sæld og þrantl

Áfram! Áfram iitan íafar,

ógnar-fljót! nm hulda bloð —
þú til ægÍ8, eci til grafar!

Yrkjum saman vega-ljóð.

Avalt mannlegt auga lítur

undrun fylt á þessa sýn
meðan fellur fossinn hvítur

fyrir berg, þars hylur gín,

meðan öldum afli slungin

yfír skolar dvalins höll

Niagara niði þrungin —
Niaytira, fossa-tröll

!

ATHUGASEMDIR.
*) Kvæði þetta er orkt um miðjan Júlí 1874

við Niagara; en svo heitir ið heimsfrægastóríijút,
er rennur úr Erie-ysiim út í Ontario-\ 2iir\. Fljútið
fellur í einum farvegi fyrir berg niður, en þo er
ey í því allmikil rétí á íossbrúninni og deilir foss-
unum ; heitir Skeifufoss {Horse Shoe Fall) Canada
megin við eyna (Geit-ey — Goat Island)', sá foss
er 2000 feta breiður og 158 feta hár. Bandaríkja
megin viö Geit-ey er lítil ev önnur, er Tungley
{/Atna Island) heitir ; milli þeirra fellur Meðaífoss
(Centrc Fall). En Bandaríkia megin við Tungley
fellur Ameríku-foss [Ameriran 'FaU). 660 feta
breiöur og 164 leta har. AJlir fossafnir kallast
emu nafni Niagara-fossar {Niagara FalU). Þessir
fossar eru mestir i heimi. Á hverri klukku-stundu
fljóta niður í þeini 760 miljónir tunna af vatni.
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**) „Hengi-brú" kalla ég Siuspension tíri(f</e.

öu er mest mannvirki allrabrúa í heimi : 800 feta
long og hvílir hvergi á neinu nema endarnir ein-
ir. 4 strengir halda henni uppi

; þeir eru sniínir
ur jarnþráðum og eru um 10 þumlunga gagnmáls.
N æru þættirnir raktir upp úrstrengjum þessnm
og knyttir í lengju, þá næði sú um 4000 enskar
mihireðaliðlega yíir þvera Araeríku frá New
^Qn^/Si" •

l^rancisco. Strengirnir geta borið
^«0,000 vættir, en brúin sjálf vegnr 18,000 vœttir.

***
) (Jlifton er þorp í Canada ; þar eru áfanga-

íítoovar.

t) fílondln gekk fyrstur manna á streng vfir
-Niagara fyrir neðan fossana.

tt) Núningsaflið í inu ógurlega vatnsmegni
«yðir, þ(j smatt séjafnt og þétt hamrinum undir
íossunuai. Einsog skiljanlegt er, eyðist meira
framanafberginu, enofanafþví. Það er œtlað
a að af hamrinum eyðist eitt fet á ári, og þvkir
megu sja merki þess, að fossinn hafi áður verið
yið Queenston, 7 mílum enskum neðar en fossarn-
ir eru nu. Þannig hefir fossinn aður verið neðar
og hka hærri og eyðir þarmig sjálfum sér.

ttt) „Flatberg" kalla ég á íslenzku inn frœga
hengidrang rable Jiock, er mænirfram yfirSkei^-
íoss að vestan. Það hefir lengi verið að smáhrynja
ur honum. Þannig hrundi mikið 1818, 1828 1829
?^nVr*L^??^2^J'""^^«*y*^k^200feta langt og
100 íeta þykt Það er nú að eins svipur hjá sjón
rustir þœr, sem enn eru eftir. (Nú — 1892 — er
iirunið mest alt það er eftir var af Table Uocky
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A SIEKRA NEVADA.

Yfir firnindi' og flöll

þakin fannhvítri mjöll,

yfir fríðgrænar st:rskóga-lendur,

yfir byldýpis-gjá,

gegn um hamarinn blá

ber mig hratt sem þá kólfur er sendur.

Hér er mikið sagt frá,

enda' er margt hér að sjá

!

Hvort skal meir vera' að undrast — sá kraftur,

\ sem að Qöllunum hlóð

og tróð fljótunum slóö

og svo fól sig í björgunum aftur,

sem um gullauðga fold

lagði gróður í mold,

steyxíti gljáffigrum ishjáhni' á tinda,

sem að foldar-brjóst rauf,

sem að Qallbungur klauf,

dróg um fells-hlíðar skúmhvíta linda,

•

— eða hugur og liöiid,

seni að hrauð þessi lönd

og sem heflaði slétt Qöll og sprungur,

sem með íþrótt og þraut

lagði behislétta braut

gegit Uiil i.;d^, y lií liiiJiitUi U^ r!.iiiligUi ;

KrjúiDtu, uíaðkur, á mold!

beygðu mikillátt hold;

öIJ þín stó

L

d
skil, hve ö
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ölJ þíii stórmenska' er stormhrakinn reykur
Líttú undrandi önd
drottins almœttis-liönd

;

skil, hve örh'till ert þú og veikur.

10. Sept. 74.

.:

ftur.

ErMKEIÐlX.

Hverfuðsk eldheita

hvel umb ása

á frainm eimknúin
á ísarnteinum,

reifönsk runnar
rökkva móðu,

spjó renni.reið

riiuðiim logum.

Ghimdii dvergsahr,

ginntröll hrinu,

gamlir grásteinar

gljúpir stundu,
es eimfakr

eldsgl(jð þrunginu
fótum flughröðum

foldu sparn.

Undruðusk elrr.Huðir

Indíanar,

heimsk hanira-tröll

hausa skóku.
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en dvergr úr holti

dökkum rendi

angum ógn-skelfdum

at ægidýri.

San Francisco, Cal., 11. Sept. 7().

A SJO.

/.

UM NÓTT.

•Glottir máni, löðrar lá,

* Ijómar stjarna' í heiði,

kljúfa látum kaldan sjá

kjöl í góðu leiði.

17. Sept. 74.

IL

UM KVÖLD.
Þoku sveiptur þrumir sœr,

þvær um súðir froða;

í lagar-öldum Ijóma skœr

leiftr í hverjum boða.

3. Okt. 74.

UM DAG.
Þiljum stari' eg einatt »f

út í geiminn kalda
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medan knörr «m Kvrra-haf
klýfur báni-falda.

4. Okt. 74.

ALASKA.

Ég hvíli' í svölum skugga grænna greina

í grasi mjúku sjávar-hamra við;

hér íinnur hjartaö fró og létti meina
við fugla-söng og marar-báru niö.

Mér finst ég þekkja' að fornu þennan klið^

mér finst ég útlegð minni lœri' að gleyma,
mér finst að hér ég geti fundið frið,

mér finst aö hér sé gott að eiga heima.

En stundum nœrri sýnist mér það synd
með solli bygðar landsins tign að skerða
og inni fornu eyði-ró að raska —

0, ekki' ef þín in munarfagra mynd
vill móðurlausum íslands börr i»n verða
framtíðar-ból og fóstra ný, Algi^a!

Kadiak Isl., Alaska, 29. Okt. '74^

Sir t TT'n » I.'T7'r»l\TVr

Það var um miðjan vetur

og veðrið heldur svalt.
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og létt fóll iiiðiir logninjöll

úr loíti' á hauðriö kalt;
vér skólapiltar skemtum oss

á skautum úti' á tjörn
og fjöldi' af uöru fólki,

bœöi fullorönir og börn.

Og loks var ég orðinn lúinn
og leið að skóla-tíð,

ég skautur.um hólt í hendi,

er heim ('g gekk um síð,

þá mætti' eg ungra méyja hóp
og mér heilsuðu þœr,

svo hngar og friðar allar

— og öin f em að var mér kœr.

Hún bað mig skautann betur
sinn binda' á hægra fót

:

„Mér lætur h'tt á skautum,"
in Ijúfa mœlti snót,

,.og áþekt er með ninar,

þœr eiga nóg með mg,
svo leiðist þeim nú líka

að leiða' og styðja inig."

„0, ef ég aÖ eins mæ.ti,

live inndælt fyrir mig!
hve Ijiift og létt mér félli

aö ieiöa' og styðju þig.
O mætti' eg alt um æfi-skeið,'

ó ástmey, kæra barn,

Í



l

103

þig leiða létt við muiidii

iiin lífHÍns kalda hjarn!"

Mér blossaði bal í kinnnm,
mér brunnu' á vörum orð;

ég þó ei mœla þorði,

en þögull kraujj á storð
og skautann hœgra' á fœti fljóðs

ég festi' — og skjótt varð scð,
að varlegra var uð laga

þó vinstra skautann með.

Minn arm svo fógrn lijóði

ég fram uam rétta þá
og leiddi hana', er hálu

við hjarni runnum á.

Þón félli mjöll á fólvan ís,

þá fann ég til þess ei;

ég rann í dvala-draumi

með dýrri yngismey.

í>ar meir en hundrað manna
auk mín var skautum á,

en hari'i' af öllum hópnum,
já hana einn' eg sá.

Hvað tíma leið, hvað lengi þar
með Ijúfri rann ég mey,

og hvort ég var í heimi hér
eda' á himnuni, veit ég ei.

En eitt ég veit, að ávalt,

er eg fór víða' um heim.
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um Qöll og fagrar slóttiir,

um fold og lagar-geiivi,

við norðurs svala heimskaut liátt,

um lieita suðurs grund —
sú skauta-ferð í fojxrum draum

mér fylgdi' í vöku' og Wund.
Pacific Ockvn, 8. Nóv. '74.

VEKALDAIl-VÍSUR.
eða:

EÍBs ferðalangs

. skraddara'þanlar imi þennan Jteim.

Víð og stór er veröldin I

— vant er svo að kalla.

En hugsaðu' ekki, herra minn,

að hún sé jöfi fyrir alla.

Margir ekkert markvert sja,

er málið aðra þrýtur;

sínum augum sérhver a

silfrið tíðast lítur.

níðan víða' eg ferðast fór

á fold og marar-bárum,

flnst mér ei jörðin fult svo stór

sem fyrir nokkrum árum.

Vér ef hugsum vel um alt,

verðum líka' að játa,

T.

i
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74.

T

hugviti tókst hundraðfalt

hana mínka láta.

Ára tveggja tíð og Qör
tjáði' ei fyr að spara

höldum í þá hœttu-för

heim í kring að fara.

Ferðina þá að fara smá
finst oss hætta vera;

núna má það auðvelt á

ellefu vikum gera.

Fyrrum vægði' ei veðurlag

valdi' eða silfur-borgun

:

kaupmaður sigla kaus i day^

en Kári sagði': „a morgun!f(i

t>

I

Nú er ei ófœrt neitt í heim,
nú er lítill vandi,

nú má fara' á eldi' og eim
alt á sjó og landi.

Um að fært sé ^áðum beim,

fer ei tvennum sögum,
jörð í kring með eldi' og eini

á áttatíu dögum.

En leitaðu' í þessum litla heim
að láni' og sœldar-högum

:

finnurðu það með eldi' og eim
á áttatíu dögum?
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I

Það íinst ekki' í þessum heim,
það er Jiiargreyud saga,

þó leitað sé með eldi' í.g eim
alla heimsins daga.

Þótt veröld mínki', liúu mælist þí'i

misjafnt lífs á vegi

:

mórgum verður húu meir en nóg,
mörgum nægir hiín eigi.

Eg sá margan aumingjann,
~ aldrei því ég gleymi —

sem ei jrauð né björg sér fann
í br^iðum þessum heimi.

Margan íanii ég fáráð þann
íjáðan gulli' og seimi,

er aldrei rétta rúm sitt fann
í rekka víöum heimi.

Margan einnig þekti' eg þann
þó ég nöfnin geymi,

er ei fann n'im fyrir ofstc.pann

í okkar litla heimi.

Margan furðar mest á því,
hve mikhi vizku' hann geymi

og hversu nimist alt það í

ekki «*'erra heimi.

Eitt ég veit með vissu þó,
vinur, þór aö segja:

f

í
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veröld öUiini víðlend nóg
verðnr, nœr þeir deyja.

Pacific Ocean, 10. Nóv. 74. i

1

1

i

. t GKAFSKKIFT YFIK MAN:N,
sem

fœtldist 20. Miiiz 1850,

og dó þegar hanu var búinn hÖ lifa.

Uann lifði einungú til að ergja dauðann
og dó af ergelsi yfir lifinu.

Hér und grænu leiði liggur

lúinn þreyttur, ferðainaður;

yfir því, að er liann dauður,
ef hann lifði, væri' hann ghiður.

Hvað hann var og hversu' hann lifDi,

— heldur væri það skrítin saga,

því fáir aðrir eins mörg Hfðu

æfíntýri' um sína daga.

Kúnginum var hann kær ei sagður,
kross ei neinn að framan bar hann;

en ööruvísi' en aðrir nienn bó
alla sína daga var hann.

Hann var maður í hœrra lagi,

hárið dökt, og andlitsíolur,
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snoUir í æsku', en ófríkkadi

H!li svo sem lengdist spölur.

Sjálfur skáld hann sagðist vera,

on sumir drógu það í efa:

heimurinn nú, fyrst hann er dauður,
liér um verður dóm að gefa.

Hann var um íífsins huldu gátu
að hugsa iafnan, yrkja' og skrifa;

í þá heimsku" hann svo sér sökti,

að seinast gleymdi hann hreint að lifa.

Úti' á^ köldu ísa-fróni

eg held flestir menn og konur
hafi', ef til vill, heyrt hans getið:

hann hét Jón og var Ólafs soxuk.

Washington, D. C, 2. jóladag '74.

HEIM.

Ó heim, heim, heim

!

Mig langar, langar, langai- heim

!

Mig langar ávalt heim

:

Mér hrennur hjarta' í barmi,
llllll UiJ.C.t ui!l UllU i , ^CiiIi,

minn hugur bugast harmi,

því heim
að stöðvum þeim,

* !

X
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þars ægis biindin armi

mín unir fósturmold,

já heim að þeirri fríðu fold

mín flýgur önd; en biindið hold

ei getur farið svo á sveim
og svifið um heim

og geim.

í>ótt allan heims

ég œtti seim,

Hg óðar seldi' iiann þeim
við hreim,

er kveður mar við kletta-reim

á kaldri fósturgrund,

svo fjöllum undir,

yfir sund,

í allra hennar barna lund

þar unun streymir.

Aldrei gleym

þú, önd mín, þeirri stund,

er ættjörð lifði' eg hinsta hjá,

er hennar brjóstum hvíldi' eg á.

Ó fósturjöröin fríð og há,

þín fölva brá

ei gleymast má!
Ó skyldi' eg fá

þig, fagra', að sjá,

ó fá að koma heim?
\j uuiiir; «|a ueim i

Mig langar, langar, langar heim!
Mig langar ávali heim!

Washington, D. C, 17. Jan. '76.

M

AM
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t SIGUEÐUE niálari OUÐMUNDSSOX.
Dó 7. Sept. 74.

Sól er himin-hafs um ála
helhf rósa-geishim Ijósum,

í þeim lof þitt Ijóst mun skrifað
letri fránu' um sali mána.

Gleymast rœður og kreddu-kviðir,
er klerkar skrifa', en þitt nafn Hftr

himinsól meðan liafs um ála
helHr rósa-geishim Ijósum.

Líf er dauðann eftir, efa

engii^n má, er sér, hve þráir
Ijúfan ástmög lýðr inn bezti,

listamann sinn hauðrið fanna.
Hvert eitt óspilt, íslenzkt hjarta

óskadrengr mnn byggja lengi,

geisla-rós meðan gljár um ása
gullinfrán und þaki mána.

Washington, D. C. 3, Marz 75.

MEIEA LJÓS!

„Licht! Licht!
Mehr licht!"'

(tííðuStu orð) GÖTHK.

Jiýs mér, lýs mér, Ijósið bjarta,

létt minn harml

f

\
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Vægðu, vægðu, vesalt hjarta,

veikum barm !

Berstu' ei svona' í brjósti uiínu —
eg bið um grið!

Lýs mér, guð, með Ijósi þínu,

eg líknar bið.

Guð minn, guð minn! Lægðu, lægðu

lífsins storm

!

Herra, herra! Vægðu, vægðu
veikum orm!

Þreyttum hjálpar-hönd mér réttu,

herra klár!

Byrði þessa léttu, léttu !
—

Lít mín tárl

Herra, virztu hjálp mér senda,

heitt ég bið.

Gjörðu' á þessu, guð minn, enda —
Gef mér frið!

Washington, D. C , 11. Marz 75.

COLUMBIU-MEyJAll.

f

Ó hvar er fegri' í heimi drós

en hrurídin 'fríð í Columbíu?
Það brennur heitast brúna-ljós

á brá á mey í suðri hlýju. -



112

A eyju Ibrnri ísa' og báls

vér augun bláu tíðar finnum,
þar fellur íokkur Ijós um háls,

þar lifir meiri roði' í kinnum.

Já, þetta' á Ísland, það er satt,

já það á vangann fagurrjóða
og augað blaa bjart og glatt

og bleika lokkinn norðurþjóða; —
en sljótt í auga logar Ijós

og lokkinn bjarta hylur faldur;

og vangann rjóð þótt vermi rós,

er vifsins liiarta jökull kaldur.

En hmfnsvart liðast hárið á

þeim hýru Columbíu-drósum,
og mér finst blökk sé mjöll að ojá

á móti þeirra vöngum Ijósum,
og tinna svört und bjartri bra

sem blossa slái' nnd þaki fanna,
svo leiftrar andans Ijómi frá

og logi hjartans angum svanna.

„Vér meyjur suðurs minnum þig
víst.mjög á íslands kæru sprundin ?"

Svo spnrði glettin genta mig,
við gengum tvö um eikilundinn. —

Við sjálfan mig ég segja hlaut

(að svara henni' eg um gat fliíið)

:

Hvað kuuna þær heima?— Að gera graut
og geta börn .... og þá er búiö!

Washinqton, D. C, í Apbíl'75.
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KÓ:NGSKÍKIí) MiTT.

(0.

Dregnr upp skýflúka' og dimmir í geimi,
<lapurt og kaldlegt er lítlit í heimi.
••,:En ég á mér kóngsríki íimbulvítt, fáð

fíigurt og s.'.llieiöríkt draumanna láð. :,:*

iíeint kemur vorið og seint laufgast eikur
seint grænkar þettað ár völlurinn bleikur';

.,: en eilíft er vor og sígrænt að sjá
sólríku draumlandi fegurðar á. :,:

M fósturjörð rirakinn ég fæ ei að líta
foðurland síþráð með tindana hvíta;

:,: en fósturland á ég mér andans í 'geim
Islandi fegra í draumanna heim. :,:

Þó að í prísund mig dómarinn dæmi
og Danskurinn burtu fra ættjörð mig íiæmi
:,:her a ég írístað; þeir hrakið ei fá
himnesku draumanna landi.mig frá. :,:

Vinum og ættingjum frá hlaut ég flýja
íraniandi' og einmani' í landinu nvia-

'

yja;
:,:enandi minn dvelur þó einatt þeim hjá

""" iuíni»iiui nuganns a. :,:
* t< T,ti íit

Ýjnsa þá kœrustu' af ástvinum mínum
ískalt nú grafarhúm íelur mír sýnum;
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:,: en nær sem ég vil fer ég sanit þa að sja
fiólheiðu draumlandi minningar á. :,:

Fátœkur veraldar er ég af anði,

á ei til morguna af daglegu brauöi.

:,: En hvaö hirði' eg gullsins um glitrandi sand?
Gangmynt er kærleiki' um draumanna hmd ! :,:

Hvað eru konungar heims þessa', að kalla?
Hdsætiö veltur þá minst varir alla.

:,: Um konungdóm þeirra mig kæri' eg ei grand—
K('.nírsríkið mitt það er draumanna hmdl:,:

Og sárt þegar hugraunir hjartanu svíða
og beimlir mig grætir og þungt er að líða,

:,: kyssir mér tárin af brennheitri [>rá

hrosfögur draumlandsins vonarsól þá. :,:

Loks þegar endað ég lífsins hef daga,
loks þegar ormarnir ho^d þetta naga —

:,: bænheyr mig, drottinn, ég bið um í.d fá
byggja með ástvinum draumland mitt þá! :,:

New York, 30. Apríl '75. l

t
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1

í KEYKJAVIK.

Hér hef ég lifað lífs míns beztu stuiulir
og liðið þyngst, sem enginn maður veita molinni liérna holtum þessum nndir,
ja her í þessum eyðilega reit-

þó hér svo kær er hver einn' blettur mér1>M her er leiksvið æsku minnar drauma- '

og semt því gleymi' eg, sem ég lifði hér,Þott svemn' eg víðar enn um h'fsins straun.;.

Á túninu hérna hef ég velt mér tíðum
og hlegið glatt með æskuvina-fjöld-

hex hef ég hneigzt að vinar-barmi hl'íðuu-
er brosti sól um fagurt vorsine kvöld.

'

M.^ .jorruruH hérna hef ég reikað þrátt,
ei hlo 1 baru röðull gulli fáinn

1 glöðum hóp l,ér hef ég lei'kið datt -
ber hef eg líka grátið vin minn dáinn.

,•%
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U^r hef óg hvilzt á gi !jn<lar[Kði græmim
'! gl' fVim F)ern8ku-alilri liiuf við harm,

en Ijósir .Iraumar liðu' í uftan])Iœnum
og langanir mér vuktu' í unguíu barm;
míns eðlis fjötur fýsti' að rjúfa önd

og íijúga' á vængjum storms um himingeiminn,
mig frœgð að vinna lysti víða' um lönd

og h'fið stórum teyga' og reyna heiminn.

Nii hef ég loksins heiminn nokkuð kannað —
En lief ég mettað frægðargjarna i'md?

.Ta, því þá ei? — Menn tala' um ekkert annað
í átta (jlaga', en mig og vesturlund

!

Hvaðfaturt,djarlt og gott ég hefsagt og gert,
þess getur enginn meðal frónskra lýða;

í augum þeirra' er alt það litilsvert

mót að eins því, að iiafa fariö víða.

Og vinir, sem mig þoröu' að þekkja eigi,

ég þegar síðast flýði liér úr Vík,
nii keppast um að sýna dag fra degi,

hve djiip við mig sé trygðin þeirra' og rík.

0, ?iversu vináttan er varanleg!
Nú veit óg það af reynshi fullkomlegal
— Og frægðin mín er fullstór til að ég

get fyrirhtið það alt svo hjartanlega!

í JÚXÍ-LOK '75.
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Á LErÐI KKLST.TÁNS JÓNSSOXAH.

Kngin sjá þess merki nienn,
hvar þi'i lijígur lík í jiurði;

Ivsir eiipir.ii niinnisvarði

leiöi þínu yíir enn.

(rrafinörk las óg einatt á,

las óg að nienn þar lægi góðir —
lesi það allar heimsins þj«')ðir,

en enginn niaður þekkir þá!

Einn býr í grafar þröngri þró
sú, er vanþökk sannar harða;
það aeóti' honura enginn minnisvarða,

en aliir nafn lians þekkja þó.

Hvað sem uni þetta er nú alt:

geymi þeir vel sitt gullið harða,

já, geymi það sór í minnisvarðu —
En skyldi það ekki verða valt?

Eitt er það sem aldrei deyr:
minning liíii- nioidnm oftir;

að manninn betur en gnll húii lofar^

l)etur visHÍr [^ú, eii þeir.

S^jinni tíðiji það sanna má,
á þessari kynslóð það mun bitna,

^ — — ,...,,,., jj oittita,

en KR1ST.JAN- lifir lýðuni hja.

12. Sei't. 75.
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Á LEIÐI VÖÐUli MÍNS.

Nú get ég ei sem áður fyr,

elskn-pabbi minn!
ef eitthvað hrygði hrelda sál,

hlaupið í faðminn þinn.

Enn býr þú mér þó í Scíl,

og l^á ég gjöri rangt
sé ég oft seni áður fyr

þitt augnatillit strangt.

En þegar ég gjöri gott og rétt,

glögt ég stundum finn

þú brosir eins og áður fyr

enn við Nonna þinn.

Já, lífið miit hefði orðið alt

annað, faðir miiin,

hefðirðu getað liíað og leitt

litla drenginn þinn.

Sept. 75.

MANVÍSA.

Meir en fangi frelsið góða,
friðlaus maður leynistig,

meir en þjófur gull og g óða,

góða mær, ég elska þig.

76.

^ttM
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UM SJÁLFAN MIG.

Ef altsaman er einskirvert, sem eg heí skrifað;

þá hef ég til lítils lifaö.

Eg fór hálfan hnöttinn kring

og hingað kom ég aftur;

ég átti bara' eitt þaríiegt þing,

og það var— gúður kjaftur.

STAUPA-GLORIA.

70.

Þá dónarnir fara' að drekka vín,

— þvi €1 nú midur að þettað er satt —
þá verða þeir verri' en saurug svín

;

— d vininu fara þeir flntt.

Þeir álkuna teygja' ylir búðar-borð,

— því er iiú miður, o. s. frv.

með brennivíns-hixta þeir hakka hvert orð
;

— d vininii, o. s. frv.

„Og hér er ég nýkominn hrakinn af sjá,

í staupi því einu mig fýsir að fá."

Ef assistentinn er ei til taks

að gefa þeim svínum í staupinu strax,
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Þá nöldra þeir, jagast og íívrstast svo brátt
og kjaftinn nieð glósum glenna hátt.

En aðrir þeir bölva og [)era sig lítt,

seni húsgangar biðja sór beininga títt.

Svo gleypa þeir snapsinn sem sárþyrst sál,
er helkveUir vatnslausa helvítis bái

Það eykur þeim þorstam, svo annan þeir fá,
og þeim þriðja dúnarnir dreypa sig á.

\

En f.iórði og fimti' eftir furðu-stutt skeið
og sjötti fer niður á sömu leið.

En vitið fer jafnóðum eins harðan út;
á ferðina gefins þeir fá sér á kút.

En heimferðin kumpáninn lémagna lýr;
hann heim kemur verri en viltasta dýr.

Svo auvirðilegt sá ég ekkert á storð
— því er nh nnðnr að þetíað er snff —

sem sníkjandi d>>na við búðar-borð.
— Nú holninn úr vuuuni dití!

76.

\

}
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BRUÐKAUPSVÍSUE.
Sinifinar l hlyHför i hrúðkaupi J. I\ o(j J. I.

í Sept. 1876.

Vér komnm fram
nieð skinið blysa skært í hönd við skáhi-glam

;

svo óskum vér
við skinið lans að skeiði líísins sknndið þér.

:,: Só heppninn ykkar hversdags-þjón
alt lieila lifið, nngu hjún,

er bezt vor bún. :,:

Sem örskjótt fer

d tiótta hræddur Kölski, þegar krossmark sér, —
svo sorg og þrá

af lífsbrant ykkar liörfi burt og hrökkvi frá :

:,: en alt, sem gott ég ykkur bið,

á ykkur hríni' og festist við

í Ijórða lið. :,:

t FEIÐRIKA BECK,
fósturbarn kaupmanns Tuliniumr á Eskifirði og

og konn hans.

Dó haustið 1876.

/

Æ, iivi er hér svo dapurt
uni liaustkalda nótt,

svo ömurlegt hér úti,

en inni þungt og hljótt?
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Og hvi er grátinn bvariniirinn

og lijartaö ekki rótt?

Og hví vér hússins fóöur

svo hljóðan megum sjá?

Og liví ber hússius móðir
svo harmþmngna brá?

Hví hníga tárin heit svo ótt

nú liennar augnm frá?

Jú, þessi teikn að þýða,

^
æ það ei torvelt er,

því að eins dauðans engill,

þá óvænt hann að ber,

þann sorgar-stimpil setur á,

nú sem að alt ber hér.

Því fyrir fáum dögum
var Fríða litla hress

og var svo glöð í geði,

ég gjörla minnumst þess,

og sorglaus gleði sinni í

hún söng os.s margt eitt vers.

N\i liggur litla Fríða
svo lágt á kaldri fjöl,

og augað blaa' er brostið

því sálui íió til himins heim
og heimsins íiýði böl.

J

\
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En fóstur-ítireklrnniir

og foreldrarnir með
(því foreldra-lan Fríðii

var frcmur öðrum léð)

m\ grátnir fylgja henni heim
að hvíldar síðsta beð.

En Fríða' er í föður-höndum
hjá friðarherra þeim,

sem öll kveðst elska börnin
in ungu' í voruni heim —

og versin sín hún syngur nú
í sœliim engla geim.

Vor sorg því sízt er bitur —
Xei, sú er ei beizkust skál,

ið unga líf að h'ta

við lífsins skilja tÁl,

til guðs þá óspilt, fógur flýr

og flekklaus barngins sál.

ÞORRABLÓTS VÍSUE
tdendinga i Kavpmminahöfn

á Þorraþræl 1877.

I Babýlon hér útla'gir vér erum
seni ísrael hjá heiðingjanna Qöld,

en glaðir þó á góðri stundu verum
og gjalla látum hörpu þetta kvöld.
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Í kvöld vér ekki liljúðfæriii npp henjíjnm,
við helga Bacchiiss Evfrat sitjum við.

Nú hljómar söiigur hátt meðírón.skumdrengjum
nú heyjum Þorra-bLH að foriHiin sið.

Og sumir af oss æfi hér ei una
og einatt hmgar heim á fósturland,

a landið það sem alhr okkar muna,
sem ekki slitu náttúrunnar band.

En aftur suma' in sára búksorg þjáir,

og sú er ekki betri' en önnur mein.
Að ölhim okkar eitth^ að ganga náir,

sem ekki bera hjarta' af köldum stein.

En hvað sem nú að hverjum okkar gengur
og hryggir vora góðu, frónsku hind,

og hvort sem skemur hér skal eða lengur
á hauðri þes^ dvah'n æfistund —

það böl, sem ár á herðar lagt oss hafa,
og hver ein von, sem nornin myrti köld,

það má í vínsins Mímis-brunni grafa,

það margfalt borgar þetta glaða kvöld.

Slík gleðistund er lífsins skyldu-skattur;
nú skattinn krefjum djarft með glas í mund,

og minnumst þess, hún kemur aldrei attur,

því enginn maður heimtir liðna stund.
^'& '-'•&• nvrn.n.181, oaill V IViK iUl ÖVI" Ují/OI

að súpa spart og vera' að drykkju seinn —
um samvizkuna' ei segi' eg neitt, minn góði

ég segi bara: ,,Þú ert kögursveinn!"
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O^ livísli Fjandinn einhverjum i eyra
að eftir skilja' í glasi sínu vín,

þeini syndara mun sæmast ekki' að 1 eyra;

á KJá'fuiii honum Bacchus hefnir sín.

Því Bacchus eyöir ekki til þess dögum
aö elta Skolla' og Iiouum að fá náð; —

því Fjandinn eftir íslands stjórnar-lögum
er <ihyry()(iHiwH þó liann gefi. rdó.

SVORTU AUGUÍÍ.

Eg lief farið yíir lá

oft í voða-byr;

þó hef aldrei eg á sjá

æðru talað fyr.

Alhir voði hulinn hjúp
heillar menn til sín —

Geymir hættu' ið dimma djúp,

dökku augun þín?

Nornin voða-vald þér gaf,

væna silkilín,

svo þitt brúna yvarta-haí

seyðir raenn til þín.

Fyr en vissi' eg ögn þar af,

unga snútin mín,
ti'l sálar-botns ég sökk á kaf

í svörtu augun þín,
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Harma skyldi eg þó ei

að í þann sökk ég mar.
ef þú vildir að eins, mey,

mig ávalt geyma þar.

KnÖFx, 27. FuBR. 77.

ISLENZK KVEXNTRYGÐ.

Islands meyja elskuríkt
jOft er hjarta þanninn:

þær elska stétt og anð og slíkt,

en ekki sjalfan manninn.

Ef eg fæ konn, eg veit þa
ég allan kærleik hennar a;

því ekki' er tign né auðnr hér,
sem ástir kvenna dragi' að mér.

Khöfn. Í Fkbk. 77.

MANVÍ8A.

Eitt bros frá þínum blómaríku vörum,
þá birtir yfir öllu lífi mínu;
einn geisla' af hlýrri ást frá auga þínu,

við englana vil ég þá ei skiitH kjörum.

I Agúst '77,

V.-
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t BJARNI THORLAOIITS TIJLINIUS.

(1808—1878).

.

m. ,77.

n. 77.

iiii.

í>ú skilur það eftir, sein enginii,

sem upp-koininn hneig í val,

fékk leift eftir lífsferil breyzkan,
er lífsgeislann dauðinn fal.

Það er minning svo engilhrein, ástsæl,

að engan skugga ber á;
því allir þór unnu, sem þektu,

þig elskaði hver, sem þig sá.

Því barn varst þú blessað og hugljúft,
svo bh'ður og saklaus og hreinn,

að þú drógst að þér hvers manns hjarta

;

svo harður var enginn steinn.

Og alt eins ástsæll þú verður
hjá enghinum himnum á,

þá dauðans er brugðið blundi
og þií býr þeim í sœhi hjá.

Þeir, sem blítt þú oft kystir með brosi,

er bauðstu þejm „góða nótt,"

nú biðja með blikandi tárum:
Guð blesöi þig! sofðu rótt!
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VJÐ BA]íN MITT.

Blessaö litla barn mitt fii'í,

blnndaðii nú rótt!

Bal.ííi' í fanjíi ber þij; hlýtt
svo blítt og liljótt.

Ó aö mér mœtti' endast líf,

nn^i son minn smár,
til að vera þín vernd o^ hlíf

nm vaxtar-ár.

,Alt, sem gott gaf auönan mér
og ófrjótt lijá mér dó —

þaö vil ég ahi' npp alt í þér,

sem í mér bjó.

Hvað eem ég á helgast til,

hjartans dýrsta mál,
innræta þér alt ég vil

í unga sal.

Sakleysisins svipnr klar,

sem nú á þér skín,

1ÍÍÍ3 svo geymist öll nm ar

í anga þín.

Opnar brá og habba þinn
brosir npp á skært —

æ sofön vært!

J879.
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KVÆÐI VH .JvATUM PILTI^^

El'tir liiörnstjerne BjörriHon,

BAKXA-ÞULUIi.

Komdu, komdu, kiölingur,

koiiidu, mömniu grákálfur,
komdu, kötturinu Branda,
komdu' íiö mjálma' að vanda,
andar-ungar, eltið mig,
ekki' er vert að fela sig,

komið, grislingar grair,

gangfærir vart, svo smáir,
. og dúfurnar mínar
með fjaðrirnar fínar,

glitrar dögg á meiði,

glatt skín sól í heiði,

og hásumar er nú, og hvergi fremur,
^n kallaðu á haustið — og það kemur.

Fögur er kvöldsólin heið og hrein,
lata kisa liggur á stein'.

„Eg drap eina miís,

eg drakk rjóma' úr krús,
steiktri styrthi' og sporði
stal ég undir borði,

ég er so sæl og sveitt.
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síxld ojí löt og þreytt,"

segir kis?..

Hœnan vaggar með hopp og læti^

en haninn galar á ödrum fæti:

„Gæsin gráa stórt vill státa,

en stórt er nú ekki af að láta;

eða hefir hún vit á við hana?
Hvad vill hún svo sér trana?

Inn, imdir þak, allur hænsna-her,
sóliA má í kvöld eiga sig fyrir mér,*'

segir haninn.

STÖKK-DANS.

„Dans!" hljómar harpan
og hvellur er strengur,

en upp stekkur drengur
og íbygginn hlær.

„Stanz!" kallar Óli,

og stráknum svo hratt 'ann,

á dausinn að datt 'ann.

en dátt kímir mípr,

„Hopp!" sagði' 'ann Árni
og upp spyrnti' í þakið.
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8V0 brátt heyrdist brakid
í bita og stoð.

„8topp!" eagði' 'ann Grímur
og greip hann í endann
og við honum vendi 'ann:
„þitt vœskilmanns-roð !"

„Mey!" sagði Rafn,
spenti Rönkii um mitti

:

„fyrst, kœra', eg þig hitti,

einn koss fæ ég nú."
„Nei!" sagði Ranka
og rak honuni á 'ann,
svo flýja varð fra 'ann:
„sko! þetta fœr þúl"

HALLi^BU' ALDKEE Á AUMINGJANK

Hallaðu' aldrei á aumingjann,
elskaðu' heldur seni bróður hann,
hversu sem fiatt hann fietur.

Hvað beizka sorg sem heimur bjó,
hvert eitur-vopn sem sál hans sm('.,
kærleikinn grætt alt getur!
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VONAE-VISUÍÍ.

Vert þú uppleitur, viuur kær,

þótt vonir bregðist þér ein eða tvœr,

brátt lifnar ný von í barmi,

þá blikar þér nýtt Ijós af hvarmi.

Vert þú uppleitur, umhverfis sjá,

eitthvað er, sem þig kallar á,

sem um kjark frá klettum og runnnra
kveður með þvísund munnum.

Vert þú uppleitur, son minn, sjá,

í sjálfe þíns brjósti' er og .ivelfing blá,

inni þar hörpuhljóð ómar,

iöar, spriklar og hljómar.

Vert þú uppleitur, kveddu kátt,

til að kæfa vorgróðann hefirð' ei mátt;
þar sem undir er efnið frjóa,

mun eitthvað á sinni tíð gróa.

Vert þú uppleitur, verði blíð

vonin þín skírnarlaug, geislandi fríð,

sem allan um alheiminn glitrar

og í hverjum lífsneista titrar.

1

t

i
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ASTARKVÆÐI.

i

im

blá,

Ef að ant þú mér,
iinna skal ég þér
allar mínar æfistundir;

sumar flýði fljótt,

fagnaðs-stund leið skjótt,

kemur ný, er grænka grundir.

En man ógn vel nú,
hvað eitt sinn sagðir þú,
það lír hjarta' ei hverfa náir,
í hug það QÖloft fló

sem fugl úr grænum mó,
gæfu mér og gleði spáir.

itt;

Hugsa' eg hlýtt til þín,
heyrir þil til mín,
kátur sveinn í svölum lundi
Oðum rökkvar að,

orðin fljúga' á stað,

vilja þínum fagna fundi-

Sussu, sussu,' þey

!

Söng ég um koss? — Ó nei,

nei, það gjörði eg víst eigj.

Heyrðir þú það — hvað ?

Hugsað' ei um það;
eg það dautt og ómerkt segi.
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Nú, nú, góða nótt!

Nú ég sofna rótt,

um þín 51áu augun dreymir
og, sem í þeim býr,

þó augun séu hýr,

brosið kátt, er glettu geymii-.

Heyrðu, hvað vilt þú?
Hætti' eg söngnum nú.
Bergmálið það berst svo víða,

,^ heillar, brosir, heyr,

^ hvað vilt þú mér meir? ~
í kvöld er mikil blessuð blíða.

„FJALLVEG ÞÁ ÞÚ ÆTLAR A.-

Fjallveg þá þú ætlar á,,

ekki skaltu gera
nestisbaggann þyngri þá,
en þér sé létt að bera.
Drungann neðan úr dölonum
dragð' ei upp til Qalla,

í Qörugu kvœði fleytt' 'onum
iQallshlíð niður alla.

flýr þig sveitar-slaður,

loftið hreinna œ því er
sem ofar kemur maðor.
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A: fullu brjósti kveddu kátt,

kvikum hlær með rómi
miiining bernsku' í allri átt,

út úr hverju blómi.

^Statt þú við og tak þér tóni
til að hlýða' á, vinur,

•einverunnar ægihljóm,
<i.vrum við sem dynur.
Afrækt skylda ein og hver
ýhistrás í rómi
<limt að eyrum dunar þér
^lómsdags þrumu-hljómi.

Hrærast, skelfast, hrædda sál,

hljóm þeim fyrir skaltu

;

ber svo fram þín bænarmál.
biddu', en áfram haltu.

Kristur. Móses, Eh'as efst .

•enn eru þar á tindi;

og þá líta ef þér gefst,

ágæt ferðin myndi.
1879.

Mímii VINIR.

Heill sé þt^r, öldin unga,

l)ú aldna landsins nýja þjóð!
Þú hrindir dvala-drunga.
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þitt djarfiira streymir blóð —
þ^r Islands ungu synir,
þér eruð mínir vinir!

Þér ungu menn, sem unnid
æ eynni fornu jökla' og báls,

þér menn, sem meta kunnid,
hve mœt er Lugsun frjáls,

þér orrar aldar synir,
þér eruö mínir vin;r!

I?ad forna' er dautt og dofid;
þeir dauðu greítri sína enn.

Vér látum rökkrið rofið
sem röskvir, frjálsir menn.

Vér allir, íslands synir
þeir ungu, s.'um vinir!

Og kreddum, hjátrú, heimsku
ver hrundið látum fyrir borð.

I grafar jörðum gleymsku
þau gamla tímans orð —

vér frelsis svarnir synir
og sannleiks tryggir vinir

!

Vor trú er á mátt og megin -
á megn þess góða', er í oss býr

og sem ér okkjtr eigin
þó alvalds gáfa dýr,

vér menta' og mannvits synir
og mannkostanna vinir.

'
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Alt fagurt yndi cr oss ,

og alt, sem mannlegt er, oss skyit;
það manndóms lífekraft lér oss,

'

vort lætur brjóst upp fylt:

vér erum andans synir
og allra lista vinir.

V'or þjóð er öðrum eftir

og æíin stutt, en námsbraut löng—
en liöggvið band ei lieftir,

ei hroðin braut er þröng:
Upp! sterkir stríðsins synir,
til starfa, bræðwr, vinir!

Hreint loft! — Þá iifnar andi.
Nú látum storkna' ið dauða blóð!

Nýtt kveikjum Ijós í landi,
nýtt líf í sljóva þjóð!

Upp! vorrar aldar vlnir!
Fram! vaskir tímans synir

!

1879.

SATAN HEILSAR I HELVÍTL
Eftir JoHN MlLTON.

rot ur „PamdUar-mivéi,")\=-'

—

Er þetta land það, ]óð sú, geimur sá
su 5ygð — inn fallni .jrki-engill kvað —
sem himins vist vér hljótum skifta við?



/nr.-—
-

138

Slíkt heljar-myrkur fyrir himneskt Ijós?
Nú, því er að taka! Sé það svo, fyrst hann,
sem herra' er nú, fær rétti' og sköpum skipt'
sem fremst hann vill! Sem fjarst honum er bezt,
sem oss fyrir máttar mun einn oQarl varð,
en er að sálar atgjörvi oss jafn.

Ó íinaðsríku vellir, farið vel,

og gleðin eilíf! Heilar, ógnir! heil,

þú undirheima ægi-myrkva hygð,
helvíti dýpsta, heilt og sælt vert þú!
Hýstu þinn nýja hilmi nú, — þann gram,
hvers sl^ap ei breytir sér við stað né stíind :

.andinn er sjálfe síns hýsi'; í sjáífum sér
fœr hiranaríki' úr helvítinu hann
og helvíti úr himnaríki gjört.

Á engu steudur, hvar Cg er, sé eg
sá sami, sem ég á að vera — alt,

nema' ekki minni' en hann, sem' orðinn er
fyr' aflsmuns sakir meiri heldur en ég.
Hér í það minsta frjálsir verðum vér;
Alvaldur hefir ekki bygt hér svo,
að bústaðarins unt ei fái' hann oss;
hann mun oss ekki héðan reka buí-t,

hér fæ ég drotnað óhult. VaWið er
\ert eftirsóknar, þótt í Víti sé.

í helvíti ég heldur drotna kýs,
en himnaríkis vist sem annars þjónn.

'"'« -^Veö" '"'i Wfe iCiiigH,

þá vösku hluttakendur okkar böls
í óvits-flóði lengur látum nú
«i liggja; kveðjum þá nú til með oss
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J?

hann,

Q skipt

ír bezt,

varð.

að danfri vist í dapurlegri bygð;
eða' og til þess, þeim afmr verði fylkt
og eitt sinn reynt með nýjum kröftum énn
1 himnaríki hvað tii baka vinst,
eða hvað í helvíti fær tapazt meir.

1880.

m,

stund

ér

1 er

UNDIR MYND JÓNS SIGURÐSSONAK.

Korngular merkur, skrúðgræn belti skóga,
skjotyrkar vélar. hvel af eimi drifin,
í iðrum jarðar auðlegð málma nóga,'
iðfrjóvan jarðveg, sálarvarman hifin —

þau lönd, sem eiga auðar-gæði slík,
þau aumka vors lands fátækt, sjálf svo rík.

Fjögurra alda frelsis glæstar brautir,
(þá írægðar-tíð ei sagan gleymast iktur)
sex hundruð ára þrældóm, smán og þrautir
svo þrek og lán til samt að rísa' á fætur —

mín feðra-þjóð, fyrst þín er saga slík,
o, þrátt fyrir landsins fátækt ertú rík!

Sá mæringur, hvers mynd hér yfir stendur
(hvað margar þjóðir eiga sonu slíka?)
af helgri forsjón hann var lohsins sendur
að hfifiíí.' Á n-ÍT oi+<- ^i.i.\ J _•_? r,- ^j_ „ ,.. „.yy tx:\ji,iix,inx öuguriKa.

8ú þjóð, sem átti þig^ JÓN Sigurðsson!
d sannnrlega enúurreisnar von.

IHSO.
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TIL GAMALS MAÍíNS.

Já, þú ert orðinn gamall nú og grár,

ni'i gremst þér, hversu taumlaust ungir skeiða,
þer þykja skopleg tilfinninga tar,

þi'i trúir lítt á vnra frelsis-eiða.

En manst þú ekkert eftir sjalfum þér
á æskudögum? — Slíkt er gleymt, því ver!

•

Mót ölli| því, sem úrelt var og rotið,

í æsku þinni forðum barðist þú
og hégiljanna herkví fékstu brotið;

þú hafðir þá á „írjálsri rannsókn" trú.

Er hún nú dauð? Eða hví oss lastar þú?—
Vér heyjum sömii baráttuna nú.

En öðru máli er að gegna hér
að fetlun þinni, gjörvalt horfið er,

sem þú og kynslóð þín var við að stíma
og þreyta stríð; en kynslóð vorra tíma
því verki öllu', er upp þið bygðuð þá,
nú árás veitir. — Þar er munur á.

Hér munur enginn ætla ég sé til,

því ykkar feðra bygging sundur tæta
þið viidud og uril verkin þeirra bæta —
og við nú gerum ykkur sömu skil.

Yér eigum sjálfsagt sama líka' í vonum
a sinni tíð af vorum eigin sonum.
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Og guði sé lof, að gengur það til svona!
Já, guöi He lof, að dfhim sannleiks brautir
æ æskan leitar þrátt fyrir allar þrautir!
Já, því er um lieimsins framför gott til vona.
Og guði 8je lof, þeim gOmlu mdttur þverrar!
Jd, guði 8}e loý\ þeir iingir eru t'imnns herrar!

1880.

^'er

!

STÖKUE

þú?—

la

Blindur tlœmir bezt um lit,

bezt á sól hefir uglan vit,

bezt á ritum barnunginn,
seni 5íar enn í pilann sinn.

Stirðlega gengur stöfunin,

hann stautar illa drengurinn;
stórvís hyggur hann 'ann sé
og hakkar þó í a h c.

1881.

VORMOKGUN.

Sólargeislinn hann gægist
uni gluggann minn brosandi inn;

af værð mig vekur hann kossi
vörmum á brá og kinn.
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Því varst þú að vekja mig, sunna,
svo vœrum draumi frá?

Því eg var á íslandi lieima
þeim ástfólgnu mínum hjá.

Æ ég var svo sœll í svefni

!

Sunna, rak öfundin þig?
Því gœgðist þú hér inn umghiggann?

Geisli, því vaktirðu mig?
KnÖKx, 12. Aphíl'81.

ST.í.KA.

Æskunnar léttúð er ellinnar grátur.
oft er stutt fyrst milli skakks og rétts vegar;
margur er ungdómsins augnabliks-lilátur,
sem æfin öll þungt fram í dauða tregar!
Leiktu með gætni við lifsins gatur,
því lífsins gátur eru' alvarlegar.

1881.

DOKTOES-MÓIIALL.

Ef viltu beir kaíH hícr ToiimrAo..

og veröldin haldi það fyrir satt,

þá steldu þár verki' eft'ir vitrari mann
og vinndu þér með því doktors-hatt.



143

Ef yiltii þeir haldi þig hygy:um inann
og hofðingjanna þú koraist í rád,
þá svíktii gud þinn og sannleikann
og seldu þitt eigið fósturlað.

Og svívirtu hvern, sem sannleikann
þér segir; því list sú trauðla hrást.
Og segðu svo: „Bí-bí, samvizkan!
sofðu nú rótt í Doktor Fást."'

1881.

JÓN txndritari JÓJSTSSGK.

t 4. Jan. 1883.

Hann var guðrækini;
og gjörði í kyrþey

fleira gott, en flestir vita.

Til réttlætis-astar hans
alt hans líísstarf

átti sína rót að rekja.

Rór var liann ekki,
en ríkur í skapi,

bermáll, en illmáll aldrei;

andvígis-mönnum
þctti hann ei aldæla;

en óviid til einskis manns bar luriii,

Sínum var hann ætlingjnm
inn ættræknasti,
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viiiuiTi try^öa-tröll

;

enginn gat nnnað
œttjörðu öinni

heitara' en Imnn gjörði.

Að elju' og starfsenii,

árvekni' og dugnaði
átti' hann hér engan sinn líka.

Miklar vóru gáfurnar,

gott var líjartað.

I engu var hann iued<t/u\Rdur.

Meðah dagur var uppi þú vaktir og vanst,
já vanst fram á síðnstu stund,

og hvíld í danðanuni fyrst þv'i fanat,

þá fyrst hlauztu væran biund.

Því aö líf þitt var alt saman starfsemi' og

stríð,

það var stríð fyrir sannleik og rétt,

og starfsemi fyrir þitt hind og þess lýð;
það lífsmark þú hafðir þér sett.

Já, þú v::nst allan dag frani á dimmustu nútt
unz þér dauðinn Iireif verkið úr hönd.
Æ farðu þá vel og í friði ! Sof rótt, '?«^

og friður sé með þinni önd!
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vaiist,

emi og

lýð;

tU llútt

AUGLÝSmO.
<UiKlir luifiii Eiuars prentara Þórðarsonur, 8eni

verzlaði með ætt og «')ætt, nýtt og gamalt, og
auglýati ult í einni bentlu).

Kunnugt gerist: Til kaups fœst hér:
Kvöldvökur, Balalevs tossakver,
Hersleb og liákarl stœkur;
Galdrakver fóst hér, Grallarar,
Orasakverið lians Bóusar,
súrt smjor og fSáhnabækur.

Kýrrassa-bók og kaffi-r«H,

kofna-fiður og nýja Snót,
jafnvel Jóhönnu-raunir,

Hugvekjusálmar, hangiket,
húspostilhir ('g „skaílaö'- </<

fcræðing og enskar [)a>

Skónáhir, Bröndnms brennivín,
Barnagull ný og \ ídah'n,

P'tílarþankur og puöur,
i^Kjöngsplástur, Brama, romm ög rjúl,

rokkar, náttpottar, smíöatól,
^uðspjöll og ghigga-rúður.

Á gleraugnm l)rotnum gef ég krít,

Grammatík eftir Halldór
,

hjólDöi-ur iitíi ég stundum,
hrátjöru, pappír, helhi' í þak,
Hugvekjur biskups, snústóbak,
og gamalt guðsorð i pundura. r

•

ts
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Hirðir og fleiri Halldórs verk,

Hreinlætis-pésann, reij^i sterk,

sjómönnum sel ég mötu,

Ágsborgar-j átning, einirber,

Úlfars-rímur og Þorláks-kver,

Sigurljóð, salta skötu.

Sniðgyltan Mynster, magála,
messuvín, herta þorskhfiusa,

olíu' og margt hvað meira,

^enedikts-sáhua' og kæfu' í kiit.

— Kristileg smárit gengin vít,

og svo er um sitt hvað fleira.

1883.

SOLARUPPKOMA.

Eg var ungur,

ólgandi blóð,

fjölsettur heiaiur

fegurð kvennlegri

;

Ijómaði þá
h'fs mín hvervetna

alstirudur himinn
ástarstjörnum.

Ljóshærðum, léttbrýnum

lýsti af livarmi

sváslegt ]jÓ8

svö«mum norrænum;

i
.^^ifi^.-

#
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en svartbrýnum, suðrænum
sjafnar-logi

eldi heitari

úr augnm brann.

Svo rannst þú u >

yíir sjóndeildarbaug,

unaðs-ljós

augna minna

!

hurfu mér þá augum
aörar konur
sem blikni stjörnur

fyrir bjartri öól.

1883.

KVÆÐt
ÚR ..SÍGRÚNU Á SUNJSrUHVOLI.

Eftir Bjönistjeme Björnson,

BARNA-ÞULA.

Engjarblómi,

bala sómi,

heyrðu. heiHin mín!
Viltu' ekki kœrastinn verða minn?
Svo vænan geí ég þér kyrtilinn
með pterkiskrúð ekært
og gullið glært.
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Korriró og dillidó —
Sólin gyllir gnind og mó.

Gulldrotning^

perludrotning,

heyrðu, íieillin mín!

Ég vil ekki kærastinn verda þinn,

ég vil ekki þiggja' af þér kyrtilinn

með perluskrúð Hkært

og gullið glært.

Korriró og dillidó —
Sólin gyllir grund og mó.

.SIG BÆLDl KEFUR UND BJARKA-KÓT."

Sig bældi refur und bjarka-rót

:,: út viö móinn. :,:

Og hérinn stökk þar með hraðan fót

:,:yfir móinn. :,:

Og geishim stafar á bjarka-blöð,

því blessuö sóHn hún skín svo glöð

:,:yflr mónm. :,:

:,:út við móinn. :,.

Og hérinn hljóp, og hann ugði' ei } Jt,

:,: yfir móinn. :,:

Hœ! nú er ekkert, sem mœðir mig!
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— Já, mikið leggiir þú undir þig
;,: yfir móinn. :,:

Og refur beið undir bjarka-rót

:,: út við móinn. :,:

Og hérinn beint honum hljóp á mót
:,: yfir móinn. :,:

Æ, æ! hver þremillinn þarna er!
— Ert þú það, frændi, sem dansar hér

:,:yfir móinn?:,:

m

m
^,1

S ÖNG T E XT AR.

.-ROT."

fót

öð

SUMARDAGSMORGUNN FYRSTI.

Nú hefi ég slitið svo hressandi blund
og heilsa þér, sumarið nýja!
Hve unaðsfógur er árdegisstund
og inndælt sólskinið hlýja!

1882.

TIL LSLANí)S.

l'ót,
Guð minn, þökk sé þér,

þú að fylgdir mér
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1

aftur hingað lieim. Hér vil ég þreyja!

Nýtt hvað í mér er,

ísland, helga' eg þér.

Fyrir þig er Ijúft að lifa' og deyja.

1882.

WJUMARNÓTT Á HEIÐI.

JÍstk! Hér er yndislegt að sveima

uppi* á heiði, nóttin er svo blíð,

og með þér í ástarleiðshi dreyma
og við barm þinn gleyma rúmi' og tíð.

Kveður foss við slein,

syngur fugl á grein —
Merkir þú hvað mælir gohin hliótt?

„Margt.uer til um siimarnótt!"

1884.

ISLANDS MINNl.

Þér, sögu' og frelsis fóstran hvíta,

vér flytjum þetta kveðju-ljóð.

Þinn fái hag og heill að líta

með hverjum degi vaxa þjóð.

Hve nœr sem þín kann þörf að kalla,

«r þitt vort h'f og hjartablóð.
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Þig blessi drottiiin daga alla,

vor dýra hjartans-móðir góð.

1884.

íð.

b?

alla,

MINNI
STEINGRÍMS THOKSTEINSSONAK

Þér vér færiini þökk í kvöld,

þú sem óði gladdir öld;

snjöll var rötldin þín og þíð,
þú söngst aldrei dáð úr lýö;
ávalt kváðn þrek í þjóð
þín in fögru snildar-ljóð;

hertist við þitt hvata-mál
hlekkjárn deigt í saxa-stál.*

Þ\\, sem upp vex, œsku-kyn,
átt í söng hans kæran vin.

Er þið r(Mð út á Svið,

óðinn hans þá syngið þið;
meðan ættlands minnist þjóð,
munu k\eðin Steingríms Ijóð.

Lifi hann og Ijóðin hans
lengi' á vörlim sérhvers manns!

1H85.

*) Sbr.: „Jafnvel úr lilekkjunum ajóða má sverð
í sannleiks og frelsisins þjónustu-gerð."
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MINNI SIG. SIGURÐS80NAR
barnakenDara.

Bœndur fram og biia-lið!

„Barna frœðsla!" er herópið.

Þekking eykur alla dáð,

eflir liag og bætir ráð;

fræðsla' er arfur ungmennum
öUum dýrri landaurum.

Heiður þeim, hvers þreyjan mild
' þetta rækir hér af snild.

1885.

SKÁLKASKJÓL.
Auglýsing frá Advoeaim Biaboli, bjargvættí

breyzkra, hjál^ara hrasaðra, forsvars-
manni fingralangra.

Eins og — með því — af því að

eg er lögkænn, gó minn, sérdu,

öllum breyzkum eg býð það,

eitthvert „misgát" sem að gerdu^

fyrir þeim halda hlífiskildi,

hræra laga-vörd til mildi.

Kostar? — Eins og ekki neitt—
— utan þyrstum svala hlýðir;

þjöf-neisiöins whiaky heiit

hjartarætur öldungs þíðir,

verd þá ern sem ali-kálfur

og svo fyndinn, ég hlœ sjálfur.

\
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Væri a%angs einhver lögg,

ekki verdur það að hálu,

breyzkur maður, dreyp þá dögg
dropa-milda' á jmti* sáhi.

Ef hann fórn þá ekki smáir,

upp sker þú sem rlður sáir.

Hversu stórt, sem stolið er,

sting ég svefnþorn dómskygninni

;

tíund þýfis toliið mér,
tengdur er ég réitvísinni;

yður skýt ég yfir skjóli.

Advoca'us DiahoU.

1887.

HÚSVÍGSLU-SÖNGVAR
við vígshi Good-Templar-hússins í Reykjavík

2. Okt. 1887.

iii

íl!

rr

/.

Nií helgum vér tilgangi hánm
það hús, er reist höfum hér;

þar takmarki nú vér náum,
sem næsta þráð höfum vér.

Vor Regla faatari fætur

nú fengið hefir með ^ví:

hér festi' hún fastar rœtur

sem flestra hjörtum í.

*) Þ. e. ins réttláta.
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Ouð blessi nú vort nýja hús
og nema lati bú

á meðal vor, þa mœtum hér,

œ mannúð, von og trú.

Hér lítilmagnar lögðu til,

en lithi efnin (irjúg

hafa' orðið hér og unnið stórt

í eining, von og trú.

Og bindindisins sannleiks-sök

vér sverjum fylgi nú,

•Good-Templar-hús er vígjum vér
í von, í kærleik, trú.

Ilér hlómgist Reglan inni æ,
verði' ótal-mörguin brú

frá heimsku' og eymd til auðnu-vegs
í ást og von og trú.

Vor göfga Regla', á góðan veg
frá glötun mörgum snú,

l)ví þú átt mikinn kynja-kraft

í kærleik, von og trií.

Breið öllum mönnum opinn faðm
og á þá kalla þú

:

Hér komi hver sem koma vill

í kærleik, von og trú!"

i>
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BORÐSÁLMUK,
á afmælisdag J^iningarixnar 17. fsóv. 'S8.

gs

Forsvngvarinn:

Oss gefur Láki' í gudsfriði

einn góðan bita, rekkar,

á „Einingarinnar" afmæli,
en — ekkert „sterkt" að drekka.

Fólkid:

Bættur sé skaði

!

Bara límónaöi

eða' öðru' 'ann í oss skvettir

á ettir.

ForHöngmrinn:

I stxikunni segja þeir sundrungu
um sitthvað hjá oss stundum;
við etum samt í einingu

á öllum matar-fundum.

FólkiÖ:

Það er nú batinn!

blessi drottinn matinn!
Eining lifi lengi

bjá mengi!

ForsÖngvarinn:

Og allir, þrátt fyr' annað stríð,

upp einum munni Ijúka,

fí

! »
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ad „Einingiii" sé þó alla tíð

in allra bezta stúka.

Fólkid:

Bezta stúlca' í heimi!
Blessun, frœgd og seinii

hún safni' og lifi lengi

í gengi.

E N G L A íí D.

(Fimta kvædi úr Útlegðarljóðum eftir sœnska skáld-
id AuQ. Strindbkrg. Þýðinginer hendingalaus og
orirauð háttleysa, alveg eins og frumkvæðið).

Austursólin blikar á björgin hvít
og ég heyrdi rödd frá suðri, sem mælti svo

og sagði:

„BÖlvun

!

BÖlvun yfir þig, England,
svo kríthvítstrokið að utan
eins og kalkfáguð gröf,

en að innan svo svart,

svo sótbiksvart

eins og steinkola-ferja

stjóruð niður á milli Norðursjávar og Atlantshafs.
BÖlviin vfír \\\cr crvr\aaLva-axTÍn- — x--o; o •tí-v-^jct.

og þína krambúðar-stjórnvizku!
Bölvun yfir þig, Beaconsfield lávarður,
sem í mannúðarinnar og kœrleikans nafni



J5Í

kaskáld-
^alaus og
vœðid).

œlti svo

antshafs.

nafni

ræktir þjna sáttasemjara-köllun
milli Asíu og Evrópu
«ins og sunnur hestaprangari I

Bölvun yfir þíua heilögu kyrkju
og þínar sönnu konur,
þínar sönnu, 8okkprj«')nandi

levatns-konur!

Bölvun yfir þína Tauohn.z-útgáfu róuiana
trúbodunar-hús þín og frelsunar-heri!"
En ég svaraði' úr norðri og sagði:
„Þú sótuga, hvíta Albion!
Þótt syndir þínar væru blóðrauðar
eins og nautasteikin þín,
og þótt hjarta þitt væri eins svart eiiiH

steinkolin þín,
— ég, inn voldugi, landflótta-maðurinn,

^g tek þitt sægjörva krítar-lag

og dreg svo stryk

yfir þína stórn skuld

á þinni stóru, svörtn töflu;

«kki fyrir það mig biekki
þitt ágæta Pnle Ale

og þinir góðu skegghnífar;

ég fyrirgef þér

þína»- Indlands-syndir,

þín Affíku-brot

OiT bín írsku níðincrH-vftrlí •

ég fyrirgef þér, England,
«kki fyrir sjálfs þíns sök,

heldur fyrir yðar,

JHckens^ Darwin^ Spencer og MilU'' (l«85)

og

Ml.

m



158

„DÆMIÐ EKJI."

Þegar blóðid er lieitt og hjartad er migt,
er hœgt að freistast. en sigra þungt.
Að dæina hart, það er harhi létt;

0* hitt er örðiigra' að dæma rétt.

1889.

,
ÞING-STÖKTJL'.

rÞingmaðr einn, sem þótti fylcrisnakr Júlíusi
iiavsteen amtmanni í atkvæðagreiðslu, var í
spaugi kallaðr „skugginn amtm'annsins." Eitt
sinn gekk hann í lið m^ð liöf., og varð amt-

maðr einn síns liðs í þingdeildinni].

Anitmaðurinn austnorðan varð einn á bandi;
skuggalaus ég skil liann standi,

skringilegur er sá Qandi.

Amtmaðurinn austnorðan
er orðinn fyrir tjóni;

skugginn hans hann skildi við hann
og skauzt að baki Júni.

1889.

NÝ BJAKKA MÁL.

Nú skal vakna, nóg er sofið;

nýjan kveð ég brajr.

Lát nú, þjóð mín, rökkur roíið;
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ramnian hef éjr sla^!

Eg kný glaðnr aldiui strengi,

er nú þagað liafa lengi.

Enn þ;i hljómar aldið stái,

enn kveö ég þtr Bjarka mál,

Enn þá vil ég uppreisn \ vkja.

um það flyt ég boð.

Enn frá völdum eg vil hrekja
ýms þín fornu goð.

Upp! og hrindum o'n af stalli

ódygðum og þjóðar-skjalli.

Týnast skal í tíðar straum
trú á fornan orða-glaum.

Þér að smjaðra' er mörgum mætiist
markaðu' ekki það!

Bragð ei ávalt sagt er sætast
sannleikanum að.

Lærðu sjálfa þig að þekkja;
þig ei glamrið láttu blekkja,
mútur, völd né vinskap manns
vegi burt frá sannleikans.

Lengur feðra' ei lifðu' í haugum,
loft-ill vist er sú.

Frelsi' ei býr hjá fornum draugum;
frelsió skapa þú

!

Líttu' um heimsins alfur allar.

Aldar rödd, sem þaðan kallar,
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hátt um sjálfstarfs mælir magn,
mælir fátt um pappíra-gagn.

Hættu' að lifa' í himinskýjum,
hlýða' á skruni og tál.

Trú þií mér: með tíma nýjum
talast annað mal.

Betra' er fjórðung lem vilja',

en hinda vœtt og eftir skilja —
há^lfum bjarga hlutnum þó,
-heldr en allur fari' í sjó.

Hættu' aö trúa á túsk^ldinginn,

trega, sljóva þjóð!

Strjúktú af þér embættlinginn
eins og hrossamóð.

Hætt við búöar-borð að sníkja
brennivín, og kaupmann svíkja.

Sig með dáð úr dróma' ei rak
drukkin þjóð með hokið bak.

Magn til frelsis mun æ þverra
mönnum hlekkjum í.

Tlla spilar liáan bprra

hjúa siinia þý.

Sh't því liáttum lasta Ijótum,

Jærðu' að standa' á eigin fótum,

eta skukllaust eigið brauð.

Ærleg ver. þótt sértu snauð!
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hugsanlata þjód!
€kki' á sérhvern eyri bh'na

út úr þíniim sjóð.

Þér ef gjöld þín þykja byrði,

þó er frelsið meira virði

;

mörg það kaupa mátti þjóð'
margoft fyrir líf og blóð.

En ef þú kannt ekki' að skilja
aldar vorrar mál,

átt ei nokkurn vísan vilja,

viljinn ekkert stál -
hver þá frelsi hygst þér hoða?
Hvað skal barn með opinn voða?
Trú skal sönn og trú skal sterk
til að gera kraftaverkl

1889.

'I?



VESTAN HAFS Á NÝ
(1890-92).

ÆTTJAKÐAR-MINNI VESTUR-
ÍSLENDINGA.

Já, vér elskiim ísafoldu', er
áa vorra bein

geymir djúpt í dimmri moldu', en
dís í hverjum stein,

sorgar-tár þar stríðast streymir,
stærst er g.eði nægð,
sem í skauti sínu geymir
sögu vora' og frægð.

.Ta, vér elskum ísafoldn

eins og hún er nú

;

dýpst í liennar dimmu moldu
dafni von og trú.
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Trú á giiö og trií á eiginn
traustan þrótt er sterk;
þvílík trú á mátt og megin
megnar kraftaverk.

Fémætur er fornöld sjóður
framtakssömum iýð:
að eins frækorn fyrir gróður
fyrir nýja tíð.

Já, vér elskum ísafoldu
eins og verður hún,
er það fræ rís upp úr moldu
árdags móti brún.

Grúic)uV ei, fósturfoldin hvíta,
tornaldar viö glam,
samtíðar á líf skuit iíta,
lít þú upp og frarn!

Þá, þótt megi missa frá sér
margan nýtan son,
viti menn, að íshmd á sér
endurreisnar von

!

Börn, sem Qarst þér aldur ala
unna þér ei minnst;
unaðs-bergmál 5eriisku-dala
1 brjósti lifir innst.

Enginn frónska fjaiia-sali,
fossa, hólma' og sker
enginn maður íslands dali
elskar svo sem vér.

m

lí

«.

.'.|

«f! ^i

I

t
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-Tá, vér elskum ísafoldii

alla h^fimsins tíð,

allt sem þar er ofar moldn,
alt þitt lán og stríd.

Heim til þín æ huga vendum;
líjarta med og sál

líeim úr vestri hCðan sendum
hlýjast sona mál!

2. ÁGÚST 1890.

OPIÐ SEITDIBRÉb^
til séra Jóiis BjarnaHonar.

WiNNiPi G, seint í Ok' sK).

Séra Jón Bjarnason, — minn gamli, minn góði,

ininn glöggsæi, drenglyndi fortíðar-vinurl

Nú vil ég heilsa þér eitt sinn í óði,

því eitthvað ég heyri' að í lottinu dynur.
Boði* elding og þrumu þessi hvinur,

minn þrumuleiðara' í friðsömu Ijóði

ég festi' upp á þakið

og hlýði svo rólega á gauragangs-brestina' og
brakið.

l>ví mér dylst ekki, vinur, að úti þú ert

með orþodox-lúterskum reiðarslögum

;

fyrir skömmu var loftið allt skafheiörikt • flrt^

tjn nú skýkólgu þrungið sem fyrr á dogum,
er Ása-Þórr hélt í Austurveg

illþýðis-tröllin að mola' í smátt;
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.890.

í Ok' %)0.

ninn góði,

inur!

dynur.

?stinii' og

ú ert

•íkt iftrt

allt eins er ferð þín nú ákafaleg
og allt eins reiðir þú vopnið hátt.

Hd hvað ertu' að berjast, vinur minn?Kn
Kg vænti þó aldrei við skuggann þinn?
ífvar eru tröll þau sem hamastu' á nú?
,,í ireimHkringlie og Löghergi," svarar þú.
Eg íslenzku blaðanna séð heíi' ei sœinn
svo sárlengi' eins sléttan og nú — hann er lygn.
Hvort sér þú ofsjónir? Eða' ertu skygn,
er þú sér drauga um hábjartan daginn?
Þú sér mig í anda sem þá „óhreinu makt",
sem eitrað hafi Lögherg, svo það stendur ekki'

á vakt
við kyrkju þinnar dyr með gjammi og gelti
og glepsar hvern í hælinn, sem aðra leið ferr
heldr ennþar inn um dyrnar, og svo djarfur er,
að rata h'fsins brautir án þess þig hann elti.

En Lögherg hefir aldrei víst ætlað sér
slíkt upphefðar hlutverk viö dyrnar hjá þér.
Þér er velkomið að stimpla mig sem vantrúar-

barn
og varpa mér út á kyrkjunna- fordæmingar-hjarn-
Eg trúi sjálfsagt líklega langt um færru' en þú ;

en á því litla, sem ég trúi, hef ég örugga tiú.
Til dæmis

: ég trúi' ekki, að eih'f drottins náð
hr,fi' ætlað nokkra manns-sál fyrir djöful dns bráð
til píslar og pyndinga' um endalaus ár,

8VO aldrei linni kvöl eða þorni þeim tár.
En ég trúi' að manns-sálin sé algœzkunnar verk,
og þótt illskan verði megn, sé þó drottins hönd

eins 3terk.
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<)g kyrkjufelags trúarjáti.ing trúi óg r^i neina
til þa vera' í heimi, er aó hi rjetta . uui.
Eg trui því, vinur, að trúin mín
sé tíu sinnum göfbgri' og saiuiari' eii þín.
^^nég trúi Uka', að liuggandi' og heilög eÍD« s^ þér
o^ hjartfó

, in þ^n trú, eíns og mín trú er mér.
Ug að við íSiti iie^ MÍguiT. :im eilifd', ég og þú—
J^, ekki reynáv: u-n % það, en það er mín tr
Ug allt, Kem '- geri' illt, það ég enginn trúi' aö fai
afplaDaó, bvo .^jálfur ég hjá því sleppa nái

;

eg trui þvi, aö einni og sérhverri synd
fylgi Peinteða anemma hegning í einhverri mynd •

«ins ViSt eins og afleiðing orsök fylgir beint
eins oruggt komi þetta fram snemma'eðaseínt-
«f ekki' íþessu m, í öðiu ]ííi þá.
En-endurlausnar-trúnni leiði' eg minn hest frá.% trui því að eitt sinn fái allir m^nn hætt
fyr' allar sínar misgerðir og hvert sár verði grætt •

og að serhvers manns sala sé sjalfsagt til þess fær
að nfellt verða hetri og guði fmrad nær.
-En ég trúi því ekki,
að til sé nokkur djöfull, sem leggi mig í hlekki
fyrir það að mér vildi' ekki ganga svo glatt
að gleypa það raeð trúnni, sem ég hugði' ei vera

mtt. —A brýndu fyr?r mönrunumaðelska hverjir aðr''
«11 ekki' að vera' að bíta og hvæsa' eins og naífc

'

—
;
— j.-^« ijiii ij'Miiiiunum aö gera se"^ m

(þann guði mund. Kt.,'aat að sjá af trúnni . ^: m
^ð bœta eftir megni sem íiestra bræðra 551,
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að binda' iim þeirra sár og aö Hna þeirra kvöl.
Og adcredo þurfi' ei vissa til þess kærleiksverk að

vinna,

æ, að kristnum jafnt sem heiðnum þann boðskap
vildir inna.

Mín trú er ekkert líkinda lauslegt hald
;

það er lífsskoöun mín bjargfóst, sem hefir á mér
vald,

og lausari' en það er hún í mér ei,

að í henni ég li(í, og fús í henni' eg dey.
Mitt líf hefir hiín friöað, við lífið allt mig sætt,
hún lýsir mérsvo öruggur ég dauðanum get mætt.
Þótt til eilífðar mér bölvir og bannsyngir þú,
ég býtta' henni' ekki við þína orþodoxu trú.

Eftir þinni trú vor annarhvor ættingi' og vinur
í eilífu helvíti vafalauststynur;
þeir sem heitast ég hefunnað og hreinast og bezt,

í helvíti' eiga að kveljast sem sárast og mest,
því þeir vóru svo gerðir— um suma það veizt þú—
^dþeir höfnuða kyrkjunnar orþodoxu trú.

Og mörgum heimsins vitrustu" og mestu' og beztu

mönnum
þeim mokar kyrkjan jii^r til helvítis í hrönnum

;

þið prestar gnagið náinn og nístið svo tönnum.
Ég held ég misti vitið, ef ég hefði slíka trú,

þá heiftar-grimmu djöfla-trú, sem þú boðar ni'i.

Nei, öruggari' og göfugri' heí eg og meiri trú
a ellífum guðs kærleik og vísdóm heldr en þú^
Ég hef rétt sem þú að trúa því, aö trúin mín sé

söun.

•i^'-.
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I og til þess líka' að mæla þig a sjálfe þíns efgin

spönn

:

„r>ú trúir ei inínum sannleik, og svo er trú þín
þvaðiir,

og synd er þitt trúleysi, vantrúarmaður!"
Þótt hvor um sig það segjum, hvað .söníium vid

,,._ ..
meðþeim orðum?

Við sonnum ekkert meira heldr en kerlingarnar

forðum,
sem„klipt"8Ögðu'og„skorið».ogklifuðustá því.Pu kannast við þá sögu. - Nú slœ ég botninn í.

OFURLÍTIL UPPBOÖS-KÍMA.

MoTTO

;

tJ^mta, annað, þriðja sinn:
Byður rwkkur beturl'*

Orðtak uppboðshaldara.
í^igtryggur í sérhverja' átt
sendir boðskaps-letur,

sannfœringar sinnar þrátt
segist bera merkið hátt,
það er að segja' - unz einhver býður betur.

Atkvæðin hjá íslending
öil tii f|ár hann metur;
sérhvers þeirra sannfæring
segist ráða', og uppboðs-þing
setur 'ann; „Piltar, býður nokkur betur?"
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„Kjaftteinninn" nam krunka' á skjá,

kom til Ross í vetur:

„Þér skal fylgi LöctBerg Ijá,

lcátirðu það í svanginn fá

þúsund dollars. — Býður nokkur betiir?'

„fSvo hefir marga svikið þií,"

svörin Ross þá hvetur,

,.að á því festir enginn trií,

að íslendinga teymir þú.
Karðu' í r...! Ég býð þér ekki betur."

Jjabbaði' af stað til ,Liberals'

lotið „kjaftteins"-tetur,

liðlega við þá leitar tals:

„Meö LÖGBKRG kem ég hér til sals

:

tvö — þrjú hundruð? Býður nokkur betur?"

„Aður LöGBERG eigum vér,"

anzað Millan getur;

„en eí þú norður fyrir oss fer,

færðú handa sjálfum þér
litla sleikju. — Býður þér nokkur betur?"

„Leitt er, hversu litla trú

á LÖGBKRG þjóðin setur.

Á uppb )Js-þingi er það nú
tiaitk,U.

Fyrsta' og annað! Fýður nokkur betur?

„Ait er mitt til einskis staul,

enginn neitt oss netur."

:

;

5'

1.

I'í
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^lýjan, ropi' og garna-gaul
garmsiius kæfði sultár-raul.
En síÖHfit heyrðist: „Býður enginn beti.r?"

VORIÐ 1891.

\ EFTIR BAim.
(Undir nafni móðurinnar).

Hví er 3VO dauða-dapurt hér
að drottins Ijós ei augað sér?
Hví er svo bjartan dimt um dag?
O, drottinn, hvilíkt re^ðarslag!

Nú að eins ósan. liðini uá
mín litið gráoin augun fá.

Nú brosir ei oi^.ar augað þitt,

ó, elsku-hjartaiis oarnið mlit.
'

Hye grimmt, minn ungi eL a-son,
mitt augnaljós og gler n,
að taka þig, mitt allt ; l -,

i)g eitir skilja mér ei ieittl

^x lixiiíir — ja, ijuii, iáír.i son,
mér lifir eflir trú og to7i:

sú trú, guö stýri' í vísdóm veJ;
sú i.wn, að sjá þig eftir hel.
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iir?'*

Eg veit ei, hvað í heimi hér
að hefði legið fyrir þér;
nú flekklau8 engill f.rrstu' á braut
í friðarherrans náðarskaut.

0, elsku-harn milt, eg veit það,
tg á þig þar í vísum 8tað.

í lotning vil ég hneigja hné:
Guðs ITerrans nafnið lofað sé!

' m- Okt. '91,

PALLADÓMAK.
Kftir lcar Aasen.

Já, dómarar allmargir vilja vera
og víta oj^ hœða það sem aðrir gera;
og lýti sjá þeir við sérh\að eitt,

en sjálíir gera þeir aldrei neitt

91.

MORGUNSTUKDIK í SKÓGL

Eg eng mig einn út í gróand! hand
tim glaðasta vorsins aorgunstund
und álfröðuls árgeishnn fránum,
og vonghði' og lífsQör í huga luér hlær
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I

og hjurtað í brjóstinn kviklegar 8Í
er lifna lanfin á trjanum.

ær

Kg geng mig einn út í laufgrœnan lund
nm Ijúfasta sumar-morgunstund
und álfröðuls árgeislum fránum;
fyrir komandi dag-strit ég drek'k í mig þrótt
ur daggsvölu lofli' eftir svefnlitla nótt
er blaktii blöðin á trjanum.

Ég hvarfla' út í sicóginn um ha'ust-morgunstund
með hjartað sært og með þunga lund
und alfrööuls árgeislum fránum;
þar lækning fær hjartað og lundin frc')

í laufskriíðsins fegurð í glitrandi skóg
er blikna blöðiu á trjánum.

Og ef þér er heift eða harmur í lund,
^þá haltu' út í skóginn um morgunstund
und álfröðuls ylgeislum fránura;
þar baðar þig hreinn og himnéskur blær
og hatrið og sorgina' lír brjósti þér þvær
meðan blakta blöðin á trjánum.

í Maí 1892.

-"rt^a.'-éamís^iifm^ ^. */-íto-«..«^w



EFTIRMÁLI.

þrótt

Það eru 15 ár nú síðan kvœðabók þessi kom
út fyrsta sinn (Eskiíirði 1877). Þá vóru prentuÖ
1000 eintök, og seldwst þau upp á fam árum, svo
að bún hefir nú verið úfáanleg í mörg ár.

í þessari annari iitjráfu hefi ég ekkert úr felt

af því sem í fyrri útgáfunni stt'ið , utan eina
sálma-þýðingu, tvö eða þrjú stök erindi, og nokk-
ur erindi á utlendum málum (ensku, dönsku og
þýzku), sem alt nemr samtals mjög litlu. En
hins vegar hetí ég bœtt við kvæðum, sem ég hefi

kveðið síðan, og er alt frá hyrjun 127. bls. og b«')k-

ina út ný kvæði, sem ekki stóðu í fyrri útgáfunni.
Af því að þessi úlgáfa er drjúglega sett meö
smá-letri, er hún fyrirferðar-minni en fyrri útgáf-

an, sem var 200 blss. í stœrra broti ; en þd er
meira en Qórðungi meira í þessari útg. en í inni
fyrri.

Ekki hefi ég tekið upp öll þau kva ði, sem ég
hefi kveðið síðan fyrri útg. kom út, ekki einu
sinni öll þau sem til eru á prenti. Ber þrent til

þess : fyrst það, að því sem ekki hefir verið prent-
að i tímaritum eða á lausum blööum jafnótt og
það var kveðið, hefi ég ekki halvlið samau, svo
að það er nœr alt týnt; önnur orsök er sú^ að af
VmHll VkVÍ eckn-t rkfAnfaA K^-fío ir^wiA 1.^'^ A» «.C
^ X- • - i" •-.-••. i-íí-„- ir-_x:i fSiI---.-, ii'CII CJJ UU
engin eintök hjá mér, og hefi því ekki getað tek-
ið það upp; þannig er t.d. um talsvert af erfiljóð-

umognokkur tækifœris-kvæði ; mundi ég hafa
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tekid sumt af því „pp, ef ég heföi haft það hand-
bært

;
þa er enn það, að til eru þau kvæði og víb-ur eftir mig prentuð, er óg hirði ekki um að halda

F .t!fiT'^'; ,'™ ^'^ ^''^^' Persónulegs efnis.Eg hefi ekki tekið upp nema örlítið af því tagiþað eitt. er mér fanst eiga skilið að fá að lifa
'

Það munu margir taku ^ftir því, að þau 15ar sem hðin eru síðan fyrri útgáfan kom út,8ýna
talsvert minni árangr að vöxtum, en þau 11-12
ar, sem íyrri útg. náði yfir. Hvert Ijóð^káld, sem
frjosamt a að vera, þarf að hafa talsvert af á-
hyggjulausum tómstundum. Ytri lífskjör mín
hafa ekki veitt mér þær. Bæði fyrir þá sök, og8VO af þvi að eg nefi sjálfr kosiðaðbeita mérhéldr
við onnur viðfangsefni, hefi ég að eins haft Ijóða-
gerð að gaman-hjáverkum. Og eftir því mælist
eg til að hiin verði metin.

í>ótt kvæðin frá síðustu 15 árunum sé fá að
tolu, vona ég þó að sum þeirra (t.d. „Til gamals
manns, „Ný Bjarka-mál,'< „Ættjarðar-minni
Vestr-Islendinga/' „Opið sendihréf," og „Mor..un-
stundir í skógi") megi vel sitja við hlið sumra
eldri systkina sinna.

Annars geri ég ekki tilkall til að fá mérmældan út stóran teig á skálda-vanginum
; égtek ekki upp nema ofrlítinn blett í afskektu

horm; en þann blett vil ég eiga sjálfr einn fyrir
mig. '

Winnipey^ i IVóoember 18^í2,

J ó N Ó r, A F S 8 O N ,

^UJmi
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